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Koordinační centrum česko-německých výměn 

mládeže Tandem v Regensburgu, Německo, hledá 

od 1. 9. nebo 1. 10. 2021  

 

dva zájemce nebo dvě zájemkyně 
o zahraniční pobyt do 31.08 2022 

na pozice v projektu ahoj.info v rámci programu 
Evropského sboru solidarity 
 

Co je ahoj.info? 

Ahoj.info je společným projektem Koordinačního centra česko-německých výměn 

mládeže v Plzni a v Regensburgu, jejichž součástí je už od roku 2003.  

Projekt má dvě hlavní části: prvním úkolem dobrovolníků bude společná příprava 

dvou vícedenních vzdělávacích akcí pro mladé lidi z Česka a Německa. Téma 

obou akcí vybírají dobrovolníci společně s ohledem na aktuální stěžejní téma 

Tandemu, kterým je pro roky 2020 – 2022 „Mládež utváří budoucnost. Demokracie, 

participace, diverzita“. Druhou částí projektu je redakční činnost, pro niž jsou 

k dispozici webové stránky obou Koordinačních center, profily na Facebooku a 

Instagramu a také projektový kanál YouTube.  

Co tě čeká? 

 projekt ahoj.info znamená především spolupráci ve tříčlenném týmu: 

v Regensburgu jsou dva dobrovolníci / dvě dobrovolnice z Česka a 

v plzeňské kanceláři Tandemu je dobrovolník / dobrovolnice z Německa 

 společně se staráte o účty na sociálních sítích (tzn. vymýšlení obsahu, 

psaní příspěvků, informování o česko-německých aktivitách a Evropském 

sboru solidarity, ale také o tom, co vás zajímá a baví) 

 zkusíte také prověřit vaše organizační schopnosti při přípravě a realizaci 

dvou akcí pro mladé lidi z Česka a z Německa 

 očekává se také aktivní účast na akcích Tandemu, které pořádají kolegové 

Jaký je ideální dobrovolník / dobrovolnice? 

 má zájem o česko-německou spolupráci a rád/a pracuje s mladými lidmi 

 zajímá se o online žurnalistiku 

 má základní znalosti němčiny 

 je komunikativní a otevřená osobnost se schopností nalézt radost v práci 

v jazykově smíšeném týmu 

 podmínkou je věk mezi 18 a 30 lety a bydliště v Česku 
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Jak taková dobrovolná služba probíhá? 

 dobrovolníci jsou v Tandemu většinou jeden rok, projekt je možné zkrátit 

na 11 měsíců 

 pracovní doba je 35 hodin týdně a během dobrovolnického roku máš nárok 

na 24 dnů dovolené 

 každý měsíc dostáváš kapesné a peníze na stravování a ubytování 

 během dobrovolné služby absolvuješ online jazykový kurz, ale můžeš 

chodit i na další hodiny 

 další informace k programu Evropský sbor solidarity najdeš na stránce 

www.ahoj.info/volunteering 

Jak se můžeš stát dobrovolníkem / dobrovolnicí v Tandemu? 

 napíšeš nám email, kde se krátce představíš (tzv. průvodní dopis), a do 

přílohy dáš svůj strukturovaný životopis a motivační dopis - všechno 

v němčině nebo angličtině 

 pošleš na adresu tandem@tandem-org.de, do předmětu e-mailu uveď, 

prosím, „Bewerbung - Freiwilligendienst ahoj.info 2021“ 

 přihlášku zašli nejpozději do 23. 06. 2021 

 

Dobrovolnické místo nemůže být garantováno před schválením grantové 

žádosti Národní agenturou. 

 

 

Projekt „ahoj.info“ je financován z programu Evropského sboru 

solidarity a je podporován německou asociací Deutschen 

Jugendherbergswerk. 
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