
 

  
 

 

Partner :: Partneři

 

 
Staň se členem/členkou Česko-německého fóra mládeže!  

 
 

 Je ti mezi 16 a 25 lety?  

 Máš nové nápady, které bys chtěl/a realizovat a podělit se o ně s ostatními?  

 Cestuješ rád/a do sousední země?  

 Máš chuť poznat mladé lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na 
vlastní kůži?  

 
Pak jsi u nás správně!  
 

 

Co je Česko-německé fórum mládeže?  
Fórum mládeže nabízí skupině 30 mladých lidí z Česka a Německa možnost pravidelně se 
setkávat, diskutovat a samostatně vytvářet projekty, tentokrát zabývající se tématem „Naše 
perspektiva“. Našim cílem je vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a 
politického dění. 
 

Co tě čeká?  
 

 Fórum mládeže začne v září 2021 a skončí v březnu 2023. Všech 30 členů se sejde 
celkem čtyřikrát na plenárních setkáních (vždy od čtvrtka do neděle), která se konají 
střídavě po půl roce v Česku a Německu. V rámci setkání tě čekají diskuze s experty, 
workshopy, přednášky.  

 Poznáš skvělé lidi z Česka a Německa a dostaneš mnoho zajímavých impulzů. Budeš 
také cestovat a během setkání poznávat nová místa v obou zemích. 

 Získáš nové kompetence (mezinárodní projektová práce, soft skills, komunikace, 
apod.) a naučíš se mnoho nového.  

 Budeš součástí menší česko-německé pracovní skupiny, která se setkává i mimo 
plenární zasedání. Každá skupina si vymyslí a zrealizuje vlastní projekt – v jeho 
podobě se kreativitě meze nekladou (může jít o komiks, video, česko-německou 
kuchařku, podcast, výstavu, …)  

 Náklady na cestovné, ubytování i stravu hradí Fórum mládeže.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Máš chuť se přidat? Neváhej a pošli nám:  
 
Strukturovaný životopis 
Motivační dopis, ten můžeš pojmout i kreativně (např. koláž, video, plakát a podobně), měl 
by ale odpovídat hlavně na tyhle otázky:  
 

 Proč se chceš stát členem/členkou Fóra?  

 Jaký aspekt tě osobně zajímá na tématu „Naše perspektiva“?  

 Máš již nápad na projekt? Jakými problémy by ses chtěl/a zabývat?  

 Co by sis z tvého zapojení do projektu chtěl/a odnést?  
 

Znalost němčiny je výhodou, ne předpokladem! Rádi podpoříme také přihlášky osob se 
znevýhodněním, všech genderů a lidí, kteří mají prozatím méně pracovních nebo studijních 
zkušeností.  

 
Přihlášky posílejte do 13.06.2021 na: 

Eva Brychtová 
 info@cnfm.cz  
www.cnfm.cz 

 
Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 31.7.2021. 
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