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Tandem Plzeò navazuje na tradici, buduje 
své dobré jméno a pokraèuje ve své èinnosti. 
V roce 2005 bychom rádi rozvíjeli nové aktivity, 
nové projekty èi programy a zároveò obsáhli 
souèasnou agendu, kterou Tandem spravuje.

V roce 2004 došlo k rozšíøení Evropské unie. 
Èeská republika se stala èlenskou zemí a ze-
jména ve vztahu k sousedním státùm se zmìnilo 
mnoho skuteèností. Tato událost mìla velký vliv 
na mobilitu mládeže a samozøejmì také na 
èinnost Tandemu. Tandem reagoval tím, že 
pøipravil rešerši na téma: „Zmìny mobility 
mládeže po vstupu do EU“, jejíž výsledky jsou
k dispozici na www.ahoj.info. Pøesto však zùsta-
ly základní problémy èesko-nìmeckých výmìn 
mládeže nedotèeny – motivace mladých lidí, 
interkulturní konflikty, jazykové bariéry apod. 
Nìkdy se dokonce zdá, že se objevily nové 
problémy a mladí lidé potøebují více motivace. 
Vìøíme, že právì èinnost Tandemu odbourává 
tyto pøekážky a zvyšuje úèast mladých lidí na 
spolupráci s nìmeckými protìjšky. 

Nedávno bylo øeèeno: „Èesko-nìmecké 
vztahy jsou lepší než je jejich povìst“. Naší 
èinností významnì pøispíváme ke zlepšení 
nejen povìsti, ale hlavnì reality. Výsledky jsou 
nìkdy obtížnì mìøitelné, pøesto jsou zásadní.

Vše o nás najdete v následujících øádcích. 
Doufám, že pro Vás nebudou nudné, ale 
inspirující.

   Ing. Jan Lontschar
øeditel Tandemu Plzeò

Rok 2004 byl pro Tandem zlomový.  Nejen 
v Tandemu Plzeò, ale také u našeho dvojèete
v Regensburgu došlo k zásadním personálním 
zmìnám. Tandem Regensburg má nového 
øeditele a nového pracovníka/pracovnici pro 
mimoškolní výmìny. Tandem Plzeò má témìø 
kompletnì nové osazení. Hlavní zmìna v Plzni 
probìhla na postu nejvyšším. Paní PhDr. 
Ludmila Stuchlíková, CSc. byla øeditelkou 
Tandemu bez 23 dnù celkem 7 let a za to jí patøí 
velký dík. K 1. dubnu 2004 nastalo „støídání 
stráže“ a vedoucí pozici pøevzal Ing. Jan 
Lontschar. Zaèátkem roku 2004 došlo k výmìnì 
témìø na všech postech v Tandemu
a k zapracování všech nových pracovníkù.
V souèasné dobì má Tandem 5 stálých 
zamìstnancù, 1 nìmeckou dobrovolnici a 1 pro-
jektovou kolegyni - celkem tedy 7 zamìst-
nancù. To je nejvíce v historii existence Centra. 

Aby nebylo zmìn málo, odešel ze své, pro 
nás tolik dùležité pozice, øeditel odboru pro 
mládež MŠMT ÈR Mgr. Jindøich Fryè. Právì on 
pomáhal Tandemu od samého jeho založení
a doprovázel jej pøi jeho složitém vývoji a i jemu 
za to patøí náš upøímný dík. Na tomto místì by 
mìlo zaznít ještì jedno podìkování. To patøí 
bývalému vedoucímu Tandemu Regensburg Dr. 
Carstenovi Lenkovi, který odešel k 31. srpnu 
2004. On byl èasto hybnou silou programù a 
projektù Tandemu a dal naší èinnosti 
nepøehlédnutelný ráz. Dìkujeme za jeho 
profesionální pøístup, ale i za jeho pøátelství, 
umìní diplomacie a za jeho umìní hrát na 
kytaru.

Pøestože se zmìnili lidé a z pùvodního 
zakládajícího osazenstva zbyla v Plzni jen jedna 
osoba, pokraèuje Tandem ve svém poslání 
„…rozšíøit a zintenzívnit výmìny mládeže mezi 
Èeskou republikou a Nìmeckem“ (viz. 
Prohlášení MŠMT ÈR a spolkové ministrynì pro 
rodinu, seniory, ženy a mládež SRN o zámìru 
zøídit koordinaèní centra pro èesko-nìmecké
výmìny mládeže ze dne 3. záøí 1996).  
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vávání kontaktù, podnìcovat nové formy 
a oblasti spolupráce a  výmìn

5. poøádání partnerských burz a odborných 
semináøù k problematice  èesko-nìmeckých 
výmìn mládeže, žákù a studentù

6. další vzdìlávání pracovníkù zapojených do 
èesko-nìmeckých výmìn  mládeže

7. zprostøedkovávání praktik a hospitací
8. vykonávání pokynù èesko-nìmecké Rady 

pro spolupráci a výmìny mládeže a pøísluš-
ných národních ministerstev

9. zpracovávání pracovních materiálù a doku-
mentací

10.podnìcování zainteresovaných institucí 
k zapojení do trilaterálních a evropských 
programù a poskytování poradenství za 
tímto úèelem

11. vyhledávání a zprostøedkovávání pøístupu 
k dalším finanèním zdrojùm

Takto definovalo prohlášení obou ministrù 
náplò pracovní èinnosti Tandemu. Na obou 
stranách se toho ujali øeditelé (koordinátoøi) 
projektu koordinaèních center více než úspìšnì 
a po sedmi letech své èinnosti se Tandem snažil 
vyplnit bez výjimky všechny požadavky, které 
byly ustanoveny pøi jeho založení.

Koordinaèní centrum èesko-nìmeckých 
výmìn mládeže Tandem je institucí, která byla 
zøízena Prohlášením ministra školství, mládeže 
a tìlovýchovy ÈR a spolkové ministrynì pro 
rodinu, seniory, ženy a mládež SRN o zámìru 
zøídit koordinaèní centra pro èesko-nìmecké 
výmìny mládeže. Toto prohlášení bylo 
podepsáno pøi prvním Èesko-nìmeckém 
setkání mládeže v Polièce dne 3. záøí 1996 
a zøizuje vždy po jednom koordinaèním centru 
pro výmìny mládeže na obou stranách hranice. 
Pøi dalších jednáních bylo rozhodnuto èeskou 
kanceláø situovat do Plznì a administrativnì ji 
pøièlenit k Západoèeské univerzitì. Její 
nìmecký protìjšek byl zakotven u Bavorského 
kruhu mládeže, jakožto organizace zastøešující 
práci s mládeží na úrovni spolkové zemì 
Bavorsko. Možná díky plzeòsko-øezenskému 
partnerství byla nìmecká kanceláø Tandemu 
situována právì do nìmeckého Regensburgu 
(Øezna).

Poslání Tandemu je stanoveno právì ve 
výše zmínìném prohlášení. Byl založen za 
úèelem rozšíøení a zintenzívnìní výmìny 
mládeže mezi ÈR a SRN na základì platné 
Dohody mezi vládou Èeské a Slovenské 
Federativní Republiky a vládou Spolkové 
republiky Nìmecko o spolupráci a výmìnách 
mládeže ze dne 29. listopadu 1990.

K úkolùm koordinaèních center zejména 
patøí:

1. pøispívání k uskuteèòování spoleèných cílù, 
ke kterým patøí zejména podpora rozvoje 
všestranných stykù a pøátelských vztahù 
mezi mladými lidmi v obou státech 

2. poskytování poradenských služeb a pod-
porování státních a nestátních institucí 
a organizací v ÈR a v SRN pøi uskuteèòování 
a zintenzivòování èesko-nìmeckých výmìn 
mládeže

3. rozvíjení spoleèných iniciativ s kolegy z Tan-
demu v Regensburgu 

4. podnìcování výmìnných projektù a napo-
máhání zainteresovaným insti tucím 
(školám, organizacím a mládežnickým 
iniciativám) pøi prohlubování a zprostøedko-

3.2. Úkoly a poslání Tandemu3.2. Úkoly a poslání Tandemu

Práci Tandemu ocenili také ministøi obou 
zemí – ministr školství, mládeže a tìlovýchovy 
ÈR Mgr. Eduard Zeman a ministrynì pro rodinu, 
seniory, ženy a mládež SRN Dr. Christine 
Bergmann dne 4. kvìtna 2001 ve svém 
„Prohlášení o spolupráci obou zemí v oblasti 
politiky mládeže“. Obì strany se shodly na tom, 
že:
• Tandem velmi úspìšnì a kompetentnì plní 

své úkoly
• se jako flexibilní a efektivní osvìdèila forma 

bilaterální spolupráce se dvìma národními 
kanceláøemi v Plzni a Regensburgu, které se 
ve své práci úzce doplòují

• díky novým programùm Tandemu odborných 
praxí a hospitací, jsou zpøístupnìny 
dùležité a úspìšné oblasti pùsobení

Ministøi dále uvítali:
• úspìšnou spolupráci s Èesko-nìmeckým 

fondem budoucnosti a jeho podporu v oblasti 
bilaterálních projektù mládeže

• podporu Tandemu v Øeznì ze strany zem-
ských vlád Bavorska a Saska

• poradenskou a podpùrnou práci ze strany 
Rady pro spolupráci a výmìny mládeže 

• iniciativu Tandemu využívat finanèních 
prostøedkù z evropských zdrojù

Ministøi se vyslovili pro pokraèování práce 
Tandemu, pøièemž doporuèují zamìøit se zvláštì 
na:
• zvyšování kvality èesko-nìmeckých setká-

vání mládeže
• výmìnu a spolupráci v pøíhranièních 

oblastech
• akce, které se zabývají vstupem ÈR do EU 

a jeho vlivem na mladou generaci, zejména 

3.3. Prohlášení ministrù ÈR a SRN
       k práci Tandemu v roce 2001
3.3. Prohlášení ministrù ÈR a SRN
       k práci Tandemu v roce 2001

3. Idea a poslání Tandemu
3.1. Založení Tandemu
3. Idea a poslání Tandemu
3.1. Založení Tandemu
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na poèátku trochu negativní postoj jiných 
obèanských sdružení vùèi Tandemu, jakožto
„shora“ zøízené instituce. Tento postoj se však 
bìhem let zásadnì zmìnil. V poèátcích byla 
velmi dùležitá spolupráce s jinými organizacemi 
a zejména dùkladná prezentace Centra.

Dnes se Tandem snaží podporovat nejen 
vìtší obèanská sdružení, která již delší dobu 
spolupracují se zahranièím, ale také menší 
sdružení, která nejsou organizována v zastøe-
šujících organizacích. Zatímco Tandem organi-
zoval od samého zaèátku semináøe sám, stále 
více se nyní prosazuje organizace semináøù
v gesci jiných subjektù – a� již obèanských sdru-
žení nebo i jiných organizací.

V souèasnosti Tandem spolupracuje s mno-
ha organizacemi nejen v bilaterální, ale také
v multilaterání oblasti, a také s mnoha subjekty
v ÈR a v zahranièí. Tandem v Plzni se stal 
regionálním poradcem pro vzdìlávací program 
Evropské unie Mládež, velmi úzce spolupracuje 
nejen s Plzeòským krajem, ale i s dalšími kraji 
ÈR, Èeskými národními agenturami programù 
EU Leonardo da Vinci a Socrates, MŠMT, MPSV 
a s dalšími institucemi.

Prioritní je samozøejmì spolupráce s nìmec-
kou kanceláøí Tandemu v Øeznì, s jejímiž èleny 
se pracovníci Tandemu Plzeò setkávají 
minimálnì jednou za mìsíc na spoleèných 
poradách. Dvakrát za rok se pak uskuteèní 
spoleèná výjezdová zasedání a samozøejmì se 
setkáváme na spoleènì organizovaných 
vzdìlávacích semináøích a akcích.
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Oficiálnì byl Tandem založen v roce 1996. 
Svoji èinnost zahájil však až v dubnu 1997.
23. dubna 1997 plzeòská kanceláø, øezenská 
o týden pozdìji. Od té doby Tandem ušel velmi 
dlouhou cestu. Ve své èinnosti se neustále opírá 
o Prohlášení ministra školství, mládeže
a tìlovýchovy ÈR Mgr. Eduarda Zemana 
a ministrynì pro rodinu, seniory, ženy a mládež 
Spolkové republiky Nìmecko Dr. Christine 
Bergmann o spolupráci obou zemí v oblasti 
politiky mládeže.

Èinnost byla zahájena pøi Západoèeské 
univerzitì v jedné místnosti budovy právnické 
fakulty na Americké tøídì v Plzni. Tøemi 
zakládajícími mušketýry byli øeditelka PhDr. 
Ludmila Stuchlíková, CSc. a dva odborní 
pracovníci Mgr. Gabriela Bryndová pro školní 
oblast a Ing. Jan Lontschar pro oblast 
mimoškolní. Zanedlouho Tandem rozšíøil svoji 
základnu na dvì místnosti, kde strávil nìkolik 
dalších let. V roce 2003, v den výroèí zahájení 
è innost i ,  se Tandem pøestìhoval  do 
reprezentativních prostor v Jungmannovì ulici. 
Celkem tak Tandem obsadil 4 místnosti, které 
jsou dnes, bohužel, již opìt pøíliš tìsné.

Od svého založení Tandem prošel dlouhým 
vývojem, a� již v oblasti personálního obsazení, 
tak i v oblasti obsahové. Z pùvodních tøí 
pracovníkù se plzeòská kanceláø bìhem svého 
vývoje rozrostla na pracovištì s celkem
7 pracovníky - 5 øádných míst, 1 místo dobrovol-
nice/dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné 
služby a 1 projektové místo v rámci 
vzdìlávacího programu EU Socrates - Lingua. 
V plánu je další rozšíøení o nové dobrovolnické 
místo a místo pro koordinátora/-rku dobro-
volnictví.

Tandem zahájil svou èinnost v oblasti, která 
byla zastoupena pøedevším jinými obèanskými 
sdruženími nebo školami. Na èeské stranì byl

v oblasti neformálního vzdìlání
• postupné rozšiøování spolupráce s dalšími 

zemìmi, pøedevším s Polskem prostøed-
nictvím Nìmecko-polské agentury pro 
mládež (Deutsch-polnisches Jugendwerk - 
DPJW/PNWM), a dále se Slovenskem, Ma-
ïarskem a Rakouskem

• vìtší propojení s programy EU, zejména 
s akèními programy Mládež a Socrates

4. Historie Tandemu4. Historie Tandemu

Tandem v roce 2004 prošel dosti zásadními 
zmìnami zejména v oblasti personální. 
Kanceláø v Plzni vymìnila své obsazení témìø 
stoprocentnì – pracovník pro mimoškolní oblast 
sice pracuje od záøí 2003, ale v roce 2004 
pøevzal mimoškolní oblast, novì byla obsazena 
oblast odborných škol, oblast školní spolupráce, 
v únoru byl zahájen projekt Lingua, od záøí 2004 
byla pøijata nová dobrovolnice v rámci EVS.

Jednou ze zásadních zmìn v èinnosti 
Tandemu byla zmìna vedení. 1. dubna 2004 nás 
opustila øeditelka Ludmila Stuchlíková, která 
vedla Tandem od jeho založení. Na její pozici 
nastoupil Jan Lontschar, který do té doby 
zastával pozici odborného pracovníka 
mimoškolních výmìn mládeže. V duchu pøísloví

5. Tandem v roce 20045. Tandem v roce 2004
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internetových stránek pro všechny mladé lidi 
bez znalosti programovacího jazyka.  

Pøestože došlo k dosti zásadním zmìnám, 
navazujeme na naši tradici a snažíme se 
v maximální možné míøe vyjít vstøíc všem, kteøí 
nás osloví a zúèastní se našich semináøù. 
Tìšíme se na další spolupráci se všemi zájemci.

„Nové koštì dobøe mete“ došlo k nìkolika 
zmìnám, které ovlivnily Tandem samotný. Novì 
nastoupila kolegynì Kateøina Leheèková 
z Plznì (od 1. února 2004), projektová 
pracovnice projektu Socrates – Lingua, Eva 
Berková (od 1. ledna 2004), pùvodem 
z Bouzovska,  která je zodpovìdná za oblast 
odborných praxí, Eva Tomková (od 1. prosince 
2003), pùvodem ze Šumperka zodpovìdná za 
oblast školské spolupráce, Jiøí Olišar (od 1. záøí 
2003) pracovník mimoškolní oblasti a koneènì 
Birgit Müller, nìmecká dobrovolnice v rámci 
EVS od  1. záøí 2004 (viz. kapitola 20).

Od 1. kvìtna 2004 kolegynì Kateøina 
Leheèková pøevzala oblast public relations 
Tandemu Plzeò a bylo jí poskytnuto maximální 
vzdìlání v této oblasti. Od té doby se zprávy 
o Tandemu pravidelnì objevují v regionálních 
médiích. Naším cílem je navázání dobrých 
kontaktù s pracovníky celonárodních médií.

Pøibližnì od dubna roku 2004 má Tandem 
regionálního poradce pro program EU Mládež. 
Je jím Jiøí Olišar, který byl jako pracovník 
mimoškolní oblasti vyškolen ÈNA a tím tak 
prohloubil dlouholetou a velmi úzkou spolupráci 
ÈNA Mládež s Tandemem, zejména v rámci 
CBC (pøeshranièní spolupráce). Pøipravuje se 
zavedení konzultaèních hodin pro program 
Mládež a bližší spolupráce nejen s Plzeòským 
krajem na prezentaci programu.

Spolupráce s krajskými úøady byla jednou
z priorit Tandemu pro rok 2004. To se podaøilo 
naplnit. Od 1. dubna 2004 Tandem navštívil 
celkem 5 krajù a ve spolupráci s nimi 
zorganizoval prezentaci Tandemu a hlavnì jeho 
programu pro odborné praxe „A je to! Auf 
geht´s!“. Tato spolupráce se velmi osvìdèila. 
Nìkteré kraje dokonce zvažují možnost 
založení poboèky a konzultaèního místa 
Tandemu, jiné pak jsou našimi stálými 
spolupracovníky a rozšiøují tak naše informace 
zájemcùm ze svých krajù.

Øeditel nìmecké kanceláøe Dr. Carsten Lenk 
odešel a pøevzal novou pozici u Nadace Roberta 
Bosche v Oddìlení pro porozumìní mezi 
národy. Jeho pozici zaujal nový øeditel Stephan 
Kruhl. Tato zmìna samozøejmì ovlivnila èinnost 
obou kanceláøí Tandemu, nebo� Carsten Lenk 
pracoval v Tandemu od jeho založení a ovlivnil 
zásadním zpùsobem èinnosti a smìr Tandemu 
na obou stranách hranice.

Internetový portál pro mládež www.ahoj.info 
doznal zásadních zmìn. Celý portál byl 
pøesunut z Regensburgu do Plznì. Tato zmìna 
je symbolickým znakem vývoje, kdy se Tandem 
Plzeò silnìji angažuje v pøeshranièní spolupráci 
a pøebírá nìkteré klíèové oblasti. Jednou z nich 
je právì oblast individuálního poradenství, kde 
hraje portál www.ahoj.info dùležitou roli. Portál 
nejen že byl pøesunut na èeskou pùdu, ale 
doznal také podstatných grafických zmìn. Po 
získání grantu z programu EU Mládež, došlo 
z zásadním grafickým zmìnám a v roce 2005 
dojde ke zmìnì administraèního systému, který 
by mìl umožnit lepší a intuitivní tvorbu 

Poèet akcí v roce 2004 vypovídá o širokém 
poli pùsobnosti Tandemu. Ve spolupráci 
s dalšími institucemi jich bylo uskuteènìno 
šestnáct. Nìkteré z nich byly plnì v gesci obou 
kanceláøí Tandemu, nìkteré probìhly za 
pøispìní èeských nebo nìmeckých partnerù.

Tandem navázal na osvìdèené formy 
semináøù a vzdìlávacích akcí, a tak se opìt 
uskuteènily partnerské burzy, plánovací 
semináøe a semináøe pro motivaci nebo výmìnu 
zkušeností. Akce lze velmi zjednodušenì 
rozdìlit do ètyø oblastí: semináøe pro mimoškolní 
práci s mládeží (napø. semináø na téma menšin), 
semináøe pro školy (napø. semináø s prožitkovou 
pedagogikou v Hohenbergu), semináøe pro 
odborné školy v rámci programu odborných 
praxí „A je to! Auf geht´s!“ (napø. partnerská 
burza v lednu 2004) a koneènì akce a semináøe 
otevøené pro jednotlivce, ale také zástupce 
sdružení èi škol (napø. semináø pro mladé týmy 
„Za hranice všedních dnù“). Všechny akce 
a semináøe provázel veliký zájem úèastníkù. 
Èasto docházelo dokonce k odmítnutí nìkterých 
pøihlášek, zejména pokud se z jedné instituce 
pøihlásilo úèastníkù více nebo pokud se 
pøihlášení zájemci již nìkdy v minulosti 
zúèastnili semináøe Tandemu. Tím je zajištìno 
pùsobení Tandemu mezi novými zájemci 
o èesko-nìmeckou spolupráci.

Trochu horší to však bylo na nìmecké 
stranì, kde bylo více obtížné motivovat zájemce 
o semináøe, zvláštì pokud se semináø konal na 
èeském území na špatnì dostupném místì. Co 
se však velmi osvìdèilo, byla spoleèná úèast 
partnerských dvojic na semináøích. Ta je však 
velmi nároèná na koordinaci a rovnìž tento 
model nelze použít na nìkterých typech 
semináøù – napø. v pøípadì partnerských burz 
apod.

Tandemu se stále více osvìdèuje 
organizování semináøù ve spolupráci s jinou 
institucí. Èasto se tak podaøí vyhnout se 
organizaènímu a administrativnímu zatížení 
spolupracovníkù a pøesto na podobných akcí 
dochází k maximálnímu zapojení Tandemu. Co 
je však neustále postrádáno je dostatek 
kvalitních a cenovì dostupných seminárních 
prostor, zejména mimo Prahu.

V dalších kapitolách naleznete seznam 
a krátké anotace akcí Tandemu, které Vás 
možná budou inspirovat k úèasti v roce 2005.

6. Akce v roce 20046. Akce v roce 2004
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Školení èeských a nìmeckých on-line redaktorù 
pro pokroèilé 2004
16. - 18. duben 2004
ÈR, Plzeò
Spolupráce: Tandem Regensburg

Semináø navazoval na školení „on-line 
redaktorù“ www.ahoj.info, které probìhlo 
v kvìtnu 2003 a od 12. do 14. bøezna 2004. 
Konal se od 16. do 18. dubna 2004 
v místnostech Tandemu v Plzni pod vedením 
Hany Bejlkové a Iris Riedel, èeské a nìmecké 
dobrovolnice.

Cílem semináøe bylo rozšíøení znalostí 
o práci na èesko-nìmeckých internetových 
stránkách pro mládež v rámci internetového 
portálu www.ahoj.info a o metodách vytváøení 
internetových stránek. Kromì toho byl stanoven 
úkol – pracovat na tématu „Pøedstavuji svoji 
zemi sousedùm“. Semináø zaèal v pátek 
skupinovì-dynamickými hrami a uvedením do 
tématu, brainstormingem, vytvoøením struktury 
vznikajících stránek a rozdìlením úkolù. Celý 
víkend mìli úèastníci èas pøedvést se podle 
vlastních nápadù. Mezi prací se konaly takzvané 
„vstupy“, na které byli pozváni také referenti. 
První vstup byl na téma „Ukazatel cesty 
k zpracování rozsáhlého tématu pro prezentaci 

internetové stránky bez znalosti progra-
movacího jazyka HTML. Uskuteènìny byly 
workshopy k následujícím tématùm:
• práce s redakèním systémem www.ahoj.info
• kreativnì-interaktivní vzhled webových 
stránek (vizuální a audiovizuální)

Souèástí byla nejen práce s internetem, ale 
také jazyková animace, interkulturní hry 
a samozøejmì èesko-nìmecký veèer.

6.1.3. Semináø pro on-line redaktory II.

6.1. Semináøe a setkání6.1. Semináøe a setkání

Partnerská burza s metodickými podnìty: 
„Odborné stáže uèòù a žákù støedních 
odborných škol v ÈR a v Nìmecku“ 
15. - 18. leden 2004
ÈR, Praha
Spolupráce: Tandem Regensburg

Partnerská burza byla zamìøena pøedevším 
na hledání potenciálních zahranièních partnerù 
mezi odbornými školami a školskými zaøízeními. 
Zástupci jednotlivých organizací mìli možnost 
velmi kreativním zpùsobem seznámit úèastníky 
se svojí školou. V rámci výmìny zkušeností 
z praxe byly pøedstaveny úspìšnì realizované 
projekty a úèastníci navštívili SOU v Èakovicích, 
které se velmi výraznì podílí na mezinárodní 
spolupráci. Do obsahu semináøe byly zahrnuty 
také rady, tipy a osvìdèené postupy pøi podávání 
žádosti o finanèní podporu. Další èást tvoøily 
standardní a alternativní zdroje financování.

Úèastníci mìli možnost zpracovat veškeré 
nabyté informace v jednotlivých mezinárodních 
skupinkách. Do programu byla pro zpestøení 
zahrnuta také jazyková animace, velmi úspìšný 
èesko-nìmecký veèer a prohlídka veèerní 
Prahy. Podle informací, které má Tandem 
v souèasné dobì k dispozici, dochází v nyní 
k plánování tøí akcí mezi partnery, kteøí se našli 
právì na Tandemem poøádané partnerské 
burze. 

6.1.2. Semináø pro on-line redaktory 1.

Semináø pro èeské a nìmecké on-line redaktory
12. – 14. bøezen 2004
SRN, Waldmünchen
Spolupráce: Jugendbildungsstätte Wald-
münchen

Internetový portál www.ahoj.info pøedstavuje 
platformu, na které mohou mladí lidé z Èeské 
republiky a z Nìmecka spoleènì vytváøet 
a zveøejòovat internetové stránky. V rámci 
tohoto semináøe bylo mladým lidem z obou zemí 
ve vìku 15 až 26 let umožnìno nauèit se 
pracovat s tímto portálem a naplnit ho životem.

Všichni úèastníci získali základní zkušenosti 
v práci s aplikacemi Windows, v nabízených 
workshopech se seznámili se základními 
prostøedky pro zpracování fotografií apod. 
Bìhem prodlouženého víkendu zrealizovali 
úèastníci první nápady a nauèili se vytváøet 

Druhým vstupem byl „Flash“, což je program
k utváøení pohybujících se animací. Uvedení do 
programu bylo již souèástí prvních semináøù. 
Poslední vstup byl v nedìli o programu Adobe 
Photoshop, se kterým lze zpracovávat fotografie 
pro webové stránky. Úèastníci vytvoøili stránky 
hlavnì o kultuøe v jednotlivých zemích, o sportu, 
opolitice a o vlastivìdì. Protože stránky byly 
vytvoøeny v mateøském jazyku, bylo ještì 
potøeba nechat vše pøeložit horkou pøe-
kladatelskou linkou (projekt ahoj.info se školami 
v Èechách a v Nìmecku) a integrovat stránky do 
tematické èásti na ahoj.info. Hlavním cílem 

6.1.1. Burza pro odborné školy
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6.1.5. Semináø pro partnerské školy

Semináø pro èeské a nìmecké partnerské školy
6. – 9. kvìten 2004
ÈR, Telè
Spolupráce: Dirk du Pin - Odborný poradce pro 
nìmèinu na Ministerstvu školství, mládeže 
a tìlovýchovy

Semináø „Školní partnerství“ si kladl za cíl 
pozvat partnerské dvojice z èeských a nìmec-
kých škol a pøedstavit jim rùzné možnosti 
prohloubení vzájemné spolupráce. Semináøe se 
zúèastnilo 18 lidí. Vìtšinou šlo o partnery, jejichž 
spolupráce funguje již øadu let. Semináø probíhal 
ve spolupráci s nìmeckými poradci pro lektory
v Èeské republice, kteøí úèastníky znají a spolu-
pracují s nimi. 

Program obsahoval nìkolik bodù, mezi nimi 
také projektovou burzu, kdy jednotliví partneøi 
prezentovali své projekty. Pozvány byly rovnìž 
referentky programu EU Socrates. Dále byly 
prezentovány i další možnosti financování 
školních projektù. Úèastníci byli nadšeni 
programem „Interkulturní komunikace“, který 
pøedstavily Kamila Hlavsová a Lívie Jansen. 
V programu nechybìla ani práce ve skupinkách, 
pøi níž se úèastníci zabývali školní výmìnou, 
pøedstavením èinnosti Tandemu, hrami k jazy-
kové animaci a dalšími praktickými pøíklady. 
Kooperace s pøedstaviteli programu pro vysílání 
nìmeckých uèitelù do Èeské republiky probìhla 
uspokojivì a závìreèné vyhodnocení semináøe 
ukázalo pøínos  této akce.

Akce pro dìti a mládež - Bambiriáda 2004
20. – 24. kvìten 2004
ÈR, Plzeò
Spolupráce: obèanská sdružení dìtí a mládeže 
v Plzni

Tandem se Bambiriády úèastnil poprvé. Mìl 
vlastní stanovištì s hrou pro dìti a s prezentací 
vlastní práce, letáèky atd. Postupnì se
u stánku vystøídali všichni spolupracovníci 
Tandemu.

Pøi høe, kterou Tandem pøedstavil, si mohli 
návštìvníci vyzkoušet, jak umìjí spolupracovat. 
Bylo tøeba proklièkovat s koleèkem s tenisákem 
po celé herní ploše tak, aby míèek nepropadl 

6.1.6. Bambiriáda v Plzni

Semináø pro školy „Partnerská burza s pro-
žitkovou pedagogikou“
23. – 26. duben 2004
SRN, Hohenberg
S p o l u p r á c e :  PA D  –  P ä d a g o g i s c h e r  
Austauschdienst

Tento semináø probìhl v kooperaci s nìmec-
kou organizací „Pädagogischer Austausch-
dienst“, se kterou Tandem již nìkolikrát 
spolupracoval. Celkem se ho zúèastnilo 26 lidí. 
Cílem byla možnost prezentovat zaøízení 
a pøípadnì najít vhodného zahranièního 
partnera. Dále také pøedat informace zástupcù 
úspìšnì realizovaných projektù a nabídnout 
zkušenosti „z první ruky“. Dalším bodem bylo 
seznámení s možnostmi finanèní podpory v ÈR 
a v Nìmecku, s jazykovou animací a teoretické 
a praktické vyzkoušení metod prožitkové 
pedagogiky. Nechybìl ani zdaøilý èesko-
nìmecký veèer s hudbou a jazykovou animací. 
Celkové vyhodnocení ukázalo, že akce byla 
zdaøilá, úèastníci navázali mnoho kontaktù  

6.1.4. Prožitková pedagogika 1.

cílem semináøe bylo vytvoøení rozsáhlých 
stránek pro www.ahoj.info, nebo� on-line 
redaktoøi sice mìli zájem je pøipravit, ale v jedno-
denním stresu na to nemìli dostatek èasu. 
Úèastníci byli také rádi, že mohou pracovat ve 
skupinách na jednom tématu a že dostali 
odbornou a technickou pomoc, pokud nastaly 
p r o b l é m y  s  r e d a k è n í m  s y s t é m e m  
www.ahoj.info.

Výsledky semináøe ukazují, že cíle bylo 
dosaženo, ale také že jeden víkend je vždy velmi 
krátký. Proto nìkolik úèastníkù pracuje i po 
semináøi na svých stránkách. 

a semináø stal impulsem pro nové èesko-
nìmecké projekty.
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Konference ústøedních kanceláøí nìmeckých 
sdružení 2004
14. - 15. èerven 2004 SRN, Frankfurt / Main
Spolupráce: Tandem Regensburg

Konference ústøedních kanceláøí nìmeckých 
sdružení 2004 (Zentralstellenkonferenz) se 
koná každé dva roky. Úèastní se jí nejen 
obèanská sdružení, ale také spolkové zemì, 
které dále pøerozdìlují dotace z nìmeckého 
ministerstva. Na konferenci se diskutovalo o na-
vržených smìrnicích pro další rok, o problémech 
ve vyplácení grantù apod. Stalo se již tradicí, že 
na konferenci pøijede menší delegace èeských 
úèastníkù, kteøí pak referují o situaci a o vývoji
v Èeské republice. Tentokrát se podaøilo získat 
zájemce o tuto akci nejen z obèanských 
sdružení (Duha, Èesko-nìmecké fórum 
mládeže, YMCA), ale také z krajských úøadù 
(kraj Vysoèina a Jihoèeský kraj) a z Institutu dìtí 
a mládeže MŠMT. Ti pak referovali o vývoji v po-
litice s ohledem na mládež na všech úrovních – 
státních i nestátních.

internet v èesko-nìmeckých školních výmì-
nách, probìhl v kooperaci s nìmeckou 
organizací „Schulen ans Netz“. Semináø 
absolvovalo 16 úèastníkù z Èech i Nìmecka, 
kteøí spolu organizují školní výmìny. 

Cílem bylo nastínit zúèastnìným, jak 
smysluplnì a kreativnì využít nová média ve 
školních projektech a obohatit práci a výmìnu
o virtuální dimenzi. Bìhem semináøe zaznìla 
témata jako:
•  zveøejnìní na internetu a práce s programem 

na tvorbu internetových stránek
• komunikace a kooperace na virtuálních 

pracovních platformách
• možnosti financování èesko-nìmeckých 

partnerských výmìn
Tandem i noví kooperaèní partneøi ze 

sdružení „Schulen ans Netz“ pøipravili zajímavý 
a velice pøínosný program. Navíc koneèná 
reflexe ukázala, že zájem o tuto tematiku vzrostl 
a další kooperace se bude zvažovat.

6.1.10. Semináø pro mateøské školy

6.1.9. Konference ústøedních kanceláøí

Semináø pro pøedškolní zaøízení „Odmalièka – 
Von klein auf“
28. – 30. èerven 2004
SRN, Bad Alexandersbad

nìkterou z dìr. Koleèko bylo zavìšeno na lanì, 
jehož pomocí mohli hráèi koleèko „øídit“. O hru 
byl velký zájem a nìkteøí návštìvníci si pøišli 
zahrát nìkolikrát. Pokud nìkdo nenašel 
spoluhráèe ani náhodným výbìrem z pøihlíže-
jících, pomáhal Tandem. 

O naše letáèky a èinnost velký zájem nebyl. 
Bambiriáda není urèena pro cílovou skupinu 
Tandemu. Nìkteøí starší návštìvníci mìli zájem 
o www.ahoj.info, rodièe zase o možnosti pobytù 
v SRN, jak sehnat informace a podobnì.

Celkovì je možné øíci, že Tandem se dostal 
do povìdomí širší veøejnosti a pøedevším u dìtí 
má image „hravé a trochu jiné organizace“. 

Semináø pro støediska volného èasu  "Nebojme 
se zahranièních kontaktù!" 
29. - 30. duben 2004
ÈR, Jihlava 
Spolupráce: Institut dìtí a mládeže MŠMT ÈR

Semináø "Nebojme se zahranièních kontak-
tù!" se konal ve spolupráci s IDM MŠMT. Je to 
první spolupráce podobného typu v historii 
Tandemu, která se však velmi pozitivnì 
osvìdèila. Úkolem IDM bylo zorganizování 
semináøe, sezvání zájemcù o toto téma ze 
støedisek volného èasu a samozøejmì úèast na 
programu v podobì krátkých referátù. Cílová 
skupina SVÈ je pro Tandem velice zajímavou 
a je to oblast, která nabízí velký, bohužel, však 
stále nevyužitý potenciál. 

Náplní semináøe byla témata "Proè poøádat 
projekty se zahranièní úèastí?", "Pøíklady 
úspìšných a realizovaných projektù", "Jak 
hledat partnerskou organizaci?", "Fundraising", 
"Projektový management - jak pøipravit dobrý 
projekt?", "Pøíklady již realizovaných projektù"
a "Jazykové problémy". Semináøe se celkem 
zúèastnilo cca 15 pracovníkù SVÈ, kteøí projevili 
veliký zájem o mezinárodní spolupráci. V bu-
doucnu by podobná spolupráce s IDM mìla 
zcela jistì pokraèovat.

Semináø pro školy „@hoj schule – h@llo školo“ 
10. – 12. èerven 2004
SRN, Leipzig
Spolupráce: sdružení "Schulen ans Netz", 
Tandem Regensburg

Semináø „@hoj schule – h@llo školo“,

6.1.8. Internetová partnerství škol

6.1.7. Semináø pro svè
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sachsen, Tandem Plzeò, Èeská obec sokolská
a Sportovní mládež Dolní Sasko (SRN). Toto 
setkání mládeže vzniklo za pøispìní organizací 
Tandem Plzeò,  Èesko-nìmecký fond 
budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže 
a tìlovýchovy  ÈR a Tandem Regensburg z pro-
støedkù Spolkového ministerstva pro rodinu, 
seniory, ženy a mládež. Tandem Plzeò se na této 
akci angažoval zejména pøi public relation a zí-
skávání úèastníkù. 

6.1.12. Multilaterální semináø "menšiny"

Semináø pro menšiny: „Sinti a Rómové – 
zapomenutá mládež v Evropì?“
17. – 23. záøí 2004
SRN, Windberg
Spolupráce: Bayerischer Jugendring, Rada 
mládeže Slovenska

Tandem se každým rokem snaží zamìøit 
svou pozornost na rùzná témata, kde je možné 
nastartovat nejen èesko-nìmeckou, ale také 
multilaterální spolupráci. Po tématu, kterým byl 
v minulých letech „Streetwork – sociální práce 
s mládeží na ulici“, kdy byly poøádány dvì èesko-
slovensko-nìmecké informaèní cesty a semi-
náøe, bylo pro rok 2004 urèeno téma „Menšiny 
a práce se znevýhodnìnou mládeží“. Multi-
laterálního semináøe se zúèastnilo 37 lidí 
z oblasti práce s rómskou mládeží z Maïarska, 
Polska, Èeské republiky, Slovenska, Španìlska 
a Nìmecka. Semináø byl organizován ve 
spolupráci s organizacemi Bavorský kruh 
mládeže (BJR), Rada mládeže Slovenska, djo-
Nìmecká mládež v Evropì, Charita Straubing 
a Davidem Beòákem, poradcem vlády Èeské 
republiky pro otázky rómské menšiny. 
Vedoucími semináøe byli Jan Lontschar 
(Tandem Plzeò) a Monika Sailer (BJR). Jedním 
z úkolù Tandemu bylo zajištìní textové 
a fotografické dokumentace celého semináøe. 
Vznikla brožura – seznam projektù, která dále 
slouží jako sbírka nápadù pro mládež Sinti 
a Rómy.

Cílem semináøe bylo zlepšení šancí pro vývoj 
sintské a rómské mládeže. Tématy bylo hlavnì 
pøedstavení situace Sinti a Rómù ve všech 
zúèastnìných zemí, prezentace již existujících 
projektù, jejich pozitiva i negativa, dopady, ale
finanèní obtížnost. Jazyková nároènost 
semináøe byla obzvláštì velká, nebo� se 
tlumoèilo do tìchto øeèí: èeština, maïarština, 
angliètina, nìmèina. A samozøejmì neoficiálním 
jazykem semináøe byla rómština. Závìrem se 
podaøilo formulovat nìkolik požadavkù, které by 
mìly pøispìt ke zlepšení rámcových podmínek 
práce s menšinami. Tandem se snaží nejen o bi-
laterální spolupráci, ale má samozøejmì velký 
zájem o spolupráci s více partnery.Tento 
semináø dokázal, že pøestože se Tandem 
nezabývá pøímo prací s menšinami, dokáže 
získat vhodné partnery i pro takovéto odbornì 
zamìøené mezinárodní semináøe. Toto 
soustøedìní na multilaterální spolupráci se jeví 
jako velmi dùležitý prvek èinnosti Tandemu, 
nebo� tak získává stále více kontaktù a zku-
šeností. V rozšíøené Evropì je samozøejmì 
dùležité realizovat projekty také mimo èesko-

5. èesko-nìmecké setkání mládeže
2. - 7. srpen 2004
SRN, Harz Spolupráce: Naturfreundejugend 
Deutschland, Duha - sdružení dìtí a mládeže 
pro volný èas, pøírodu a recesi, Èeská obec 
sokolská, Sportovní mládež Dolní Sasko (SRN)

Ve dnech 2. - 7. srpna 2004 se uskuteènilo již 
páté èesko-nìmecké setkání mládeže tentokrát 
na téma „Spoleènì proti rasismu, pro demokracii 
a toleranci“. Evropský parlament a Evropská 
rada jmenovaly rok 2004 „Evropským rokem 
výchovy sportu“ a nejen proto bylo toto téma 
zajímavé. Místem konání bylo Nìmecko, pohoøí 
Harz (St. Andreasberg, Odebrück). Této akce se 
zúèastnilo celkem 39 èeských a 27 nìmeckých 
úèastníkù ve vìku 14 - 26 let. Každý z nich mìl 
možnost si užít dostatek zábavy, pohybu, 
vyzkoušet si týmovou spolupráci, interkulturní 
uèení a mnoho dalšího. Dùležitými body byly 
také solidarita, tolerance, férové chování, 
demokracie, porozumìní, rasismus, xenofobie, 
sexismus atd. Mladí lidé z ÈR a Nìmecka mìli 
bìhem celého týdne bohatý program, mohli si 
vybrat z nìkolika workshopù, napø. horolezectví, 
lanové lávky, horská kola, orientaèní bìh, hry, 
vor – stavba a plavba, vodní hrátky, kanoistika, 
výlet do jeskyní, pøežití, obèanská odvaha 
(workshop pro vedoucí).

Hlavními organizátory tohoto setkání byly 
DUHA – sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, 
pøírodu a recesi, Naturfreundejugend Nieder- 

6.1.11. 5. setkání èeské a nìmecké mládeže

Spolupráce: Tandem Regensburg, rùzné 
mateøské školy

Semináøe „Odmalièka“ se zúèastnilo 30
vychovatelek, uèitelek z mateøských škol a dal-
ších pedagogù, kteøí tak získali skvìlou 
pøíležitost k setkání a výmìnì svých zkušeností. 
Impulsem pro semináø byla studie v èesko-
nìmeckém pøíhranièí o stávajících projektech
v mateøských školkách a základních školách. 
Referenti pøedstavili tuto studii a zároveò 
probìhl i workshop k financování a interkultuní 
komunikaci. Cílem bylo posbírat uèební materiál 
a dále jej pro èesko-nìmecké úèely rozšiøovat. 
Výsledkem by poté mìla být metodika pro 
pedagogy. Tento semináø byl prvním impulsem 
Tandemu v oblasti pøedškolní èesko-nìmecké 
spolupráce – tento projekt by se mìl dále 
rozvíjet.
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zpráv a také v dùkladném objasnìní vzoru 
nového. Ten by mìla zaøízení dále podrobnì 
prodiskutovat se samotnými praktikanty.

Této akce se úèastnily vìtšinou projektové 
partnerské dvojice, které mají s naším 
programem odborných praxí již dlouhodobìjší 
zkušenost.  Nechybìl i  však ani úplní 
nováèci.Program obsahoval mimo jiné
pøedstavení webových stránek obou center 
Tandemu, prezentaci jeho èinnosti (i publikaèní), 
èesko-nìmecký veèer, doprovodný vlastivìdný 
program – návštìvu kláštera Weltenburg a mno-
ho cvièení, zamìøených na uvìdomìní si odliš-
ného chápání stejné vìci nebo jevu rùznými 
lidmi, což se odráží právì pøi psaní závìreèných 
zpráv. Naše pozvání pøijala i referentka z norim-
berského Xenosu, Ilona Christel-Schleid. 

6.1.15. Semináø pro mladé týmy

Semináø pro mladé týmy „Za hranice všedních 
dnù…II.“
11. – 14. listopad 2004
ÈR, Dìèín
Spolupráce: mìsto Dìèín

Semináø „Za hranice všedních dnù…“  byl 
urèen pro mladé lidi z Èeské republiky a Nìmec-
ka, kteøí by rádi poznali vrstevníky z druhé zemì 
ke spolupráci na rùzných èesko-nìmeckých 
aktivitách. Tato akce se konala již podruhé a na-
vazovala na podobný velmi úspìšný semináø, 
který se konal v listopadu 2003 v bavorském 
Waldmünchenu.

Semináø pro školy „Od setkání k zážitku II“ 
1. – 3. øíjen 2004
SRN, Hohenberg
Spolupráce: Ökologische Bildungsstätte 
Hohenberg, Pedagogické centrum Karlovy Vary

Semináø s názvem „Od setkání k zážitku II“ 
pro èeské a nìmecké uèitele probìhl v koope-
raci s Ekologickým vzdìlávacím centrem 
Hohenberg a s Pedagogickým centrem Karlovy 
Vary. Cílem semináøe, který mìl 15 úèastníkù, 
bylo navázání kontaktù mezi nìmeckými a èes-
kými pedagogy, výmìna zkušeností uèitelù, kteøí 
již projekty mezi školami organizují, workshop 
interkulturní komunikace, pøedstavení metod 
pro èesko-nìmecká setkání, navázání kontaktù 
mezi novými zájemci o školní výmìny a pro-
hloubení již vzniklých kontaktù.

6.1.14. "Závìreèná zpráva"

Celkem semináø absolvovalo 15 úèastníkù
z ÈR a 8 úèastníkù ze SRN. Jeho cílem bylo 
nejen zhodnotit psaní závìreèných zpráv 
praktikantù a také zaøízení, ale pøedevším zlep-
šit jejich vypracovávání. To spoèívalo zejména
v pøepracování dosavadního vzoru pro psaní

Semináø pro odborné školy „Závìreèná zpráva - 
od zdìšení k potìšení“
Metodický semináø k vyhodnocení odborných 
praxí v ÈR a SRN
4. – 6. listopad 2004
SRN, Abensberg
Spolupráce: Tandem Regensburg

nìmeckou oblast, i když bilaterální úroveò zde 
hraje velmi dùležitou roli.

6.1.13. Prožitková pedagogika II.

V rámci semináøe byly úèastníkùm pøedává-
ny informace z rùzných tematických oblastí 
souvisejících s pøípravou, realizací a vyhodno-
cením èesko-nìmecké akce. Na základì 
získaných informací vytváøeli úèastníci v malých
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6.2. Prezentace Tandemu6.2. Prezentace Tandemu

Prezentace na konferenci pro uèitele nìmèiny
a angliètiny „Brána jazykù otevøená“
3. duben 2004
ÈR, Frýdek-Místek
Spolupráce: Krajské vzdìlávací a informaèní 
centrum ve Frýdku-Místku

Tato konference byla urèena uèitelùm 
anglického a nìmeckého jazyka na všech 
typech škol. Konala se v budovì støední 
prùmyslové školy v Místku a poøádalo ji Krajské 
vzdìlávací a informaèní centrum ve Frýdku-
Místku. Konference probíhala celý den. 
Úèastnilo se jí asi 200 uèitelù, z valné vìtšiny 
angliètináøù, a na 50 vystavovatelù z celé 
republiky. Jednotliví vystavovatelé, pøevážnì 
nakladatelství a vydavatelství uèebnic a odbor-
né literatury, mìli prostor pro prezentaci svých 
produktù na stánku a zároveò mìli možnost 
krátké pøednášky èi ukázky, které mohli uèitelé 
podle zájmu navštívit. 

Tandem mìl vlastní stánek, kde vystavoval 
publikace a informoval zájemce o své èinnosti. 
Eva Berková a Eva Tomková pak prezentovali 
Tandem také na hodinovém semináøi, kde Eva 
Tomková pøedstavila èinnost Tandemu obecnì
a Eva Berková program odborných praxí „A je to! 
Auf geht´s!“

Celkovì lze øíct, že zájemcù o Tandem z øad 
nìmèináøù bylo velmi mnoho a to i pøesto, že 
vìtšina zúèastnìných uèitelù byla právì 
z Moravskoslezského kraje. Nejvìtší zájem 
projevili uèitelé o Tandem info, Do Kapsy a také 
Triolinguale, protože trilaterální spolupráce je
v tomto regionu velmi aktuální.

6.2.1. "Brána jazykù otevøena"

Semináø interkulturních kompetencí pro èesko-
nìmecké projektové partnerství „Zlepšit 
spolupráci“
25. - 27. listopad 2004
SRN, Selb
Spolupráce: Tandem Regensburg, Nadace 
Roberta Bosche

Semináø „Zlepšit spolupráci“ byl urèen pro 
partnery z mimoškolní i školní oblasti z Èeské 
republiky i Nìmecka, kteøí jsou aktivní v èesko-
nìmecké spolupráci, tzn. vedoucí skupin 
mládeže, uèitelé apod. Semináøe se mohli 
zúèastnit rovnìž „nováèci“, kteøí spolupráci 
teprve zahajují. V rámci workshopù byla 
probírána následující témata - interkulturní 
kompetence, rozdíly mezi partnerskými 
institucemi, komunikace, èesko-nìmecká 
spolupráce, finanèní prostøedky a témata, která 
navrhli sami úèastníci. Semináø byl urèen 
celkem pro 24 partnerù (12 z Èeské republiky
a 12 z Nìmecka). Nakonec se semináøe zúèast-
nilo 8 Èechù (z nich 4 partneøi) a 8 Nìmcù (z nich 
rovnìž 4 partneøi). Organizaèní tým tvoøili: 
Carsten Lenk (Robert Bosch Stiftung, bývalý 
øeditel Tandemu Regensburg), Milan Trojan 
(samostatný re ferent ) ,  Jana Váòová 
(tlumoènice), Lucie Matyášová-Schotter 
(Tandem Regensburg).

6.1.16. "Zlepšení spolupráce"

skupinkách vlastní fiktivní projekty.
V jednotlivých programových blocích se 

hovoøilo napø. o možnostech financování (též 
referentka z Èesko-nìmeckého fondu budouc-
nosti), projektovému managementu nebo 
interkulturní problematice. Taktéž nás pozvaní 
zástupci èeských a nìmeckých zaøízení pro dìti 
a mládež (napø. o.s. Spektrum Dìèín, AWO 
Pirna, Jugendring Sächsische Schweiz) 
informovali o vlastních úspìšných projektech. 
Èas vystaèil také na krátkou prohlídku areálu,
dìèínského zámku. Na závìr semináøe mìli 
úèastníci možnost si na vlastní kùži vyzkoušet 
jak efektivnì prezentovat naplánovaný (fiktivní) 
projekt.

Semináø byl velmi úspìšný, což lze vyèíst 
i z velmi pozitivního hodnocení úèastníkù ve 
vyhodnocovacích formuláøích. S uskuteènìním 
podobné akce poèítáme i v pøíštím roce.
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Prezentace Tandemu a projektu „Go Europe Go“ 
v rámci festivalu jazykù „Linguaporta“
23. – 26. duben 2004
ÈR, Praha, Goethe Institut
Spolupráce: Goethe Institut

V rámci festivalu jazykù Linguaporta, který se 
konal 25. záøí 2004 v Goethe Institutu v Praze, 
získal Tandem možnost prezentovat svou 
èinnost a projekt Lingua „Go Europe Go!“. Spolu 
s Kateøinou Leheèkovou se prezentace 
zúèastnili C. Wegener a V. Lechevallier 
z nakladatelství Zeitbild (Berlín) a J. Szaflik 
z DPJW (Varšava). I pøes nízký poèet návštìv-
níkù byla prezentace velice pøínosná. Tandem 
získal pøedevším kontakty na jiné projekty 
v rámci programu EU Socrates - Lingua.  A právì 
možná spolupráce s nimi by mohla být
v budoucnu pro Tandem velmi zajímavá
a pøínosná.

rùzných organizací, do jejichž èinnosti spadají 
aktivity v oblasti èesko-nìmeckých výmìn 
mládeže. Akce pøinesla pøedevším množství 
nových kontaktù a propagaci aktivit Tandemu.

6.2.4. Festival jazykù “Lingua Porta“

6.2.5. Den uèitelù nìm. jazyka

Prezentace na “Dni uèitelù nìmèiny - 
Deutschlehrertag“
23. záøí 2004
ÈR – Pardubice, Deutschlehrertag
Spolupráce: Goethe Institut - Pardubice

Tato prezentace se konala ve spolupráci 
s Goethe Institutem v Pardubicích, který 
Tandemu nabídl možnost se této akce úèastnit.

Dotazy se týkaly pøedevším možností 
hledání nového partnera a vycestování do 
zahranièí po maturitì, zpùsobù financování 
výmìn a také programu odborných praxí.

Na vyhrazeném stanovišti mìl Tandem Plzeò 
možnost po celý den prezentovat svou èinnost. 
To jistì nebyl špatný nápad, ale místa pro tuto 
èinnost bylo opravdu velmi málo, nebo� tato 
akce probíhala v èásti prostorù tzv. „Euro-
kavárny“ a zájemcù, kteøí se zde chtìli pøedvést, 
bylo pouze devìt.

Samotná naše prezentace se konala v poz-
dìjších odpoledních hodinách, a tudíž se 
zájemci o ni pøišli informovat pøedem.

Tuto akci bychom pro pøíští rok nedoporuèo-
vali opakovat, nebo� Goethe Institut není

Prezentace na veletrhu Avanti!
7. kvìten 2004
SRN, Berlín
Spolupráce: Èeské velvyslanectví v Berlínì, 
Tandem Regensburg

Veletrh „Avanti“ se konal 7. kvìtna 2004. Byla 
to akce, na níž se mohly pøedstavit nìmecké 
organizace, které nabízejí programy a služby 
pro mládeže v zahranièní. Na základì odhadù 
se oèekávala úèast pøibližnì 10 000 mladých 
lidí, kteøí se pøijdou informovat o možnostech
v zahranièí. Kolik jich bylo ve skuteènosti, se 
neví. Tandem zastupovaly Hana Bejlková a Iris 
Riedel. Mìly spoleèný prezentaèní stánek s vel-
vyslanectvím Èeské republiky v Berlínì, 
Èeským centrem a s agenturou pro práci Pirna, 
která má v Nìmecku na starosti oblast „Èeské 
republiky“. Zástupci Tandemu prezentovali 
pøedevším internetový portál www.ahoj.info a in-
formovali mladé lidi o možnostech nìmecké 
mládeže v Èeské republice. Zároveò 
poskytovali informace z této oblasti, které lze 
nalézt na ahoj.info. Všeobecnì bylo zjištìno, že 
pobyt v Èeské republice je pro mladé lidi reálná
a vítaná alternativa k životu v západních 
evropských státech.

6.2.2. Veletrh pro mládež "Avanti"

Prezentace v rámci veletrhu organizací, které 
pracující s mládeží 
31. kvìten – 6. èerven 2004
SRN, Osnabrück
Spolupráce: Tandem Regensburg

Cílem cesty byla prezentace Tandemu v rám-
ci veletrhu organizací pro pomoc a práci s mlá-
deží „12. deutscher Jugendhilfetag“ v Osna-
brücku. Tandem zde mìl vlastní stánek v sekci 
mezinárodní práce s mládeží, spoleènì s orga-
nizacemi Deutsch-polnisches Jugendwerk,

6.2.3. Veletrh obèanských sdružení

IJAB, nìmecká Národní agentura programu 
Mládež atd. Celá akce byla zahájena návštìvou 
spolkové ministrynì pro rodinu a mládež. 
Bìhem veletrhu Tandem poskytoval ve svém 
stánku informace o èinnosti široké veøejnosti (tj. 
zástupcùm škol, sdružením a dalším 
organizacím, ale i samotným mladým lidem) 
pøedevším o èesko-nìmeckém internetovém 
portálu pro mládež „Ahoj.info“. Dále jsme se 
Tandem setkával a jednal se zástupci 
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vzdìlávání v nejrùznìjších oblastech práce
s mládeží (aktivity pro volný èas, kroužky, 
tábornictví a skauting, oddílová èinnost, Centra 
volného èasu dìtí a mládeže apod., 
hospodáøské a právní aspekty práce s mládeží) 
a vzájemné výmìnì zkušeností ze svých 
èinností. V našem stánku byl prezentován 
Tandem, jeho èinnost a pøedevším nabídky pro 
obèanská sdružení, která mají zájem o vybudo-
vání a rozvoj spolupráce s nìmeckými 
organizacemi, jako napø. internetovou kontaktní 
databázi pro zprostøedkování projektového 
partnera, programy „Dobrovolnì“, „Hospitace“ 
a „Vzdìlávání“, èesko-nìmecký internetový 
portál pro mládež www.ahoj.info atd. V samo-
statné prezentaci byl pak pøedstaven program 
EU Mládež a možnosti jeho využití jak pro 
realizaci èesko-nìmeckých výmìn, tak pro další 
vzdìlávání pracovníkù s mládeží.

Prezentace na informaèních dnech Tandemu ve 
spolupráci s kraji ÈR
èerven - øíjen 2004
ÈR, Telè
Spolupráce: kraj Vysoèina, Královéhradecký, 
Jihoèeský, Ústecký a Plzeòský kraj

Ve druhé polovinì roku 2004 se Tandem více 
soustøedil na vlastní prezentaci. Dùležitými 
partnery nejen pøi prezentacích, ale také v roz-
šiøování informací jsou právì krajské úøady. Již 
v letech 2002 a 2003 si Tandem uvìdomil 
dùležitost tìchto orgánù samosprávy a pøipravil 
pro jejich pracovníky informaèní cesty do 
Bavorska a do Saska. Tam byly navázány velmi 
dùležité kontakty, které jsou právì pøi tìchto 
akcích využívány. Tandem  zavítal celkem do 
pìti krajù – Vysoèina, Královéhradecký, 
Jihoèeský, Ústecký a Plzeòský kraj. Prezentace 
byla smìøována na program odborných praxí 
„A je to! Auf geht´s!“, ale samozøejmì bylo též 
pøedstaveno Koordinaèní centrum jako celek 
s celou jeho nabídkou. Z celkem 118 pøi-
hlášených pøevažovali zástupci ze støedních 
odborných škol, uèiliš� a vyšších odborných 
škol, ale zájem projevila i nìkterá obèanská 
sdružení. Nejvìtší poptávka byla asi po možno-
stech financování mezinárodní spolupráce a po 
zprostøedkování nìmecké partnerské orga-
nizace. Výjimku tvoøil Ústecký kraj, ve kterém je 
partnerská sí� pomìrnì znaènì zastoupená.

6.2.8. Prezentace v rùzných krajích

Prezentace Tandemu na celorepublikové 
poradì servisních pracovníkù a psychologù 
úøadù práce
18. øíjen 2004
ÈR, Brno
Spolupráce: Ministerstvo práce a sociálních vìcí 
ÈR

Pozvání na tuto poradu Tandem obdržel
z MPSV od PhDr. Mileny Blatníkové. Jednalo se 
o setkání zástupcù všech úøadù práce z ÈR, 
tedy pøibližnì 60 osob. Úèastníkùm jsme krátce 
pøedstavili Tandem a jeho èinnost. Poté jsme 
prezentovali program odborných profesních 
praxí „A je to“, který v zúèastnìných vyvolal 
spíše pocit „vyvíjení jakéhosi úsilí navíc - nad 
rámec jejich povinností“. To koneckoncù 
potvrzoval také jejich komentáø.

Dále následovalo pøedstavení programù 
Tandemu „Uèit se navzájem“ a pøedevším 
„Dobrovolnì“. Na závìr prezentace jsme požá-
dali úèastníky, aby tyto informace rozšiøovali 
dále v rámci jejich pracovní náplnì, zejména 
zástupcùm škol i samotným mladým lidem bez 
zamìstnání.

Akce, která probíhala v pøíjemném prostøedí 
Hotelu Continental v Brnì, pøedevším rozšíøila 
obzor v oblasti èesko-nìmecké spolupráce 
servisním pracovníkùm a psychologùm, kteøí 
pùsobí na úøadech práce.

6.2.6. Celostátní setkání úøadù práce

schopen øíci, kolik a kteøí zástupci ze škol
se jí zúèastní. Tento tzv. „Den uèitelù nìmèiny“ je 
totiž vypisován celorepublikovì a úèastníci 
nemìli povinnost se pøedem pøihlásit. Je možné,  
že je tato akce více vyhledávána kvùli 
pøedstavení nových uèebních pomùcek
a možnosti jejich bezplatného získání, než kvùli 
prezentaci naší èinnosti širší mase uèitelù.

6.2.7. Celostátní výmìna zkušeností

Prezentace Tandemu na Celostátní vrcholné 
výmìnì zkušeností 2004 (CVVZ)
6. listopad 2004
ÈR, Èeské Budìjovice
Spolupráce: Rada dìtí a mládeže Jihoèeského 
kraje RADAMBUK

Cílem cesty byla prezentace Tandemu v rám-
ci celostátní akce pro zástupce obèanských 
sdružení aktivních v práci s mládeží. Na tomto 
setkání mají úèastníci pøíležitost dalšího 
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skupiny KIK).

Internetový portál prošel ve druhé polovinì 
roku 2004 velkými zmìnami. Novì byly 
vytvoøeny stránky pro „public relations“. Na 
nichž je možné stáhnout veškeré tiskové zprávy, 
které Tandem vydal. Spolupráce Tandemu Plzeò 
a Regensburg v této oblasti se jeví jako velice 
pøínosná.

Novì byla vytvoøena kategorie „Studium“, 
kde najdou zájemci základní informace o mož-
nostech a zpùsobech studia v SRN. Tato rubrika 
je v souèasné dobì zcela pøepracovávána ve 
spolupráci s èleny Èesko-nìmeckého fóra 
mládeže (viz. kapitola 9.3.a 19.3.).

Pøipravuje se kategorie „Projekty“, kde budou 
k dispozici základní informace o pøipravovaných 
nebo již existujících projektech Tandemu.

Internetové stánky http://tandem.adam.cz 
procházejí na pøelomu rokù 2004 / 2005 velkou 
rekonstrukcí. Pøipravuje se propojení 
zveøejòování novinek a aktualit v rámci èesko-
nìmeckých výmìn mládeže s mìsíèníkem 
Tandem info, který kanceláø v Plzni pravidelnì 
vydává. Ke spuštìní je pøipraven administrativní 
systém, který umožòuje participaci všech 
spolupracovníkù Tandemu na tvorbì interneto-
vých stránek. To je spojeno s profesionalizací 
tvorby stránek a správou internetové sítì.

Zajímavá je také statistika pøístupù na naše 
stránky. Více než 20 % pøipojení je pøímo zadá-
ním internetové adresy, ostatní jsou pøes rùzné 
vyhledávaèe. Co se týèe návštìvnosti jednotli-

Zastoupení jednotlivých organizací na všech 
prezentacích:

Poèty zúèastnìných v jednotlivých krajích:

Internetový portál http://tandem.adam.cz je 
internetovou prezentací Tandem. V rámci 
spolupráce s Èeskou radou dìtí a mládeže, 
Komunikaèním centrem výchovných aktivit 
ÈRDM-NICEM má Tandem Plzeò k dispozici 
internetový prostor serveru www.adam.cz. Díky 
tomu Tandem mùže využít prostor také pro další 
projekty (napø. portál interkulturní komunikace

7. Internetové prezentace
7.1. Tandem.adam.cz
7. Internetové prezentace
7.1. Tandem.adam.cz
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Prostøednictvím ahoj. 
info pøichází tìchto do-
tazù stále více.

www.ahoj. info je
i nadále dùležitým 
zdrojem informací pro 
mladé lidi z Nìmecka
a z Èeské republiky
o možnostech práce, 
studia nebo dobrovolné 
služby v sousední zemi, 
dále o kultuøe, jazyku
a novinkách týkajících 
se èesko-nìmeckých 
témat a aktivit. Mladí 
lidé si zde také mohou 
vyzkoušet vytvoøení 
vlastních internetových 
stránek. Portál ahoj.info 
je obsluhován redak-
èním systémem, který 
umožòuje tzv. on-line 
redaktorùm práci na 
ahoj.info bez nutné 
znalost i  programo-
vacího jazyka.

Ahoj.info není jen informaèním portálem, ale 
je i platformou pro mladé lidi z obou zemí, která 
jim umožòuje setkávat se a spoleènì pracovat. 
Od záøí 2003 do srpna 2004 bylo ahoj.info v péèi 
dobrovolnic Iris Riedel (v Plzni) a Hany Bejlkové 
(v Øeznì), od záøí 2004 do srpna 2005 Birgit 
Müller (v Plzni) a Lenka Hofmanová (v Øeznì). 
Birgit (Iris) pracuje (pracovala) v rámci Evropské 
dobrovolné služby (EVS) v kanceláøi Tandemu
v Plzni. Protože žádosti na uznání Tandemu 
Regensburg jako hostitelské organizace EVS 
byly, bohužel, dvakrát zamítnuty, pùsobí 
(pùsobila) Lenka (Hana) v øezenské kanceláøi
v rámci dobrovolného sociálního roku FSJ. Obì 
dobrovolnice pracují opravdu jako „tandem“
a spoleènì peèují o internetový portál 
a odpovídají mladým lidem, kteøí se na Tandem 
obracejí s konkrétními dotazy o sousední zemi. 

7.2. Ahoj.info7.2. Ahoj.info

vých stránek, je velmi rùzná. Pokud se blíží více 
termínù semináøù èi nìjakých akcí, je nejvíce 
navštìvována stránka "Akce". Jsou-li volnìjší 
mìsíce, zavítají návštìvníci spíše na jiné 
stránky. Vnitøní návštìvnost je poèítána pouze
v jednotlivých rubrikách, nikoli na stránkách. 
Ukazuje se tak alespoò základní zájem 
návštìvníkù o naše informace. Zajímavé je, že 
nejvyšší návštìvnost má rubrika "Rùzné" a tepr-
ve za ní se umístila rubrika "Akce" nebo 
"O Tandemu".

7.2.1. 
Vývoj portálu

vštìvnosti. V kvìtnu 2003 navštívilo ahoj.info 
3869 zájemcù, v záøí 2003, kdy nastoupily obì 
dobrovolnice, již 12954 a v dubnu 2004 byla 
návštìvnost již 24 670 pøipojení za mìsíc. Také 
pøes odkazy se na stránky Tandemu dostane 
mnohem více zájemcù. Odkaz na ahoj.info je 
možné najít napø. na stránkách NA programu EU 
"Mládež"  v  Nìmecku ht tp : / /www.go4 
europe.de/, kde je ahoj.info hned na úvodní 
stránce. Kromì toho je odkaz ahoj.infa umístìn 
také na portálech http://linguaporta.de/orga.htm 
(jazykový portál èesko-nìmecko-polského 
trojmezí), http://www.tschechien-portal.info 
nadace Brücke-Most nebo http://www.rausvon 
zuhaus.de/ portál Spolkového ministerstva SRN 
atd. Dobrá místa obsadilo ahoj.info i ve 
vyhledávaèích. Napø. v nìmeckém Google a na 
èeském Seznamu je pod pojmy „Tschechien 
EVS“, „Tschechien Studium“, „Tschechien 
Brieffreundschaften“, „Tschechisch lernen“, 
„Tschechien Praktikum“, „Tschechien freiwillig“ 
odkaz na www.ahoj.info témìø vždy v první 
desítce.

V roce 2004 Tandem oslovil školy v Nìmecku 
a v Èeské republice, které uèí èeštinu 
a nìmèinu, aby se zapojily do „pøekladatelské 
horké linky“. Studenti v rámci tohoto projektu 
pøekládají pøímo v jazykovém vyuèování texty 
zveøejnìné na ahoj.info do svého mateøského 
jazyka. Pøeklady jsou zveøejnìny na stránkách 
ahoj.info se jménem tøídy a školy a eventuálnì

V roce 2004 zazna-
menal portál ahoj.info 
velké pokroky a vešel 
mnohem více do povì-
domí veøejnosti, což 
potvrzuje i statistika ná-



17

7
. 
IN

T
E
R
N
E
T
O
V
É
 P

R
E
Z

E
N
T
A
C
E

èlánek v novinách ve Weidenu „Völkerver-
ständigung im Chatroom“ atd. Pro žurnalisty je 
atraktivní pøedevším skuteènost, že o ahoj.info 
se starají dobrovolnice, protože dobrovolná 
služba ještì není tak známou možností, jak strá-
vit delší èas v sousední zemi, jako jsou napø. 
studium a au-pair. Podle našich informací vyšlo 
v prvním pololetí více než 12 zpráv o ahoj.info
v tisku nebo v rozhlasu.

Od záøí 2004 se na internetové portálu 
www.ahoj.info událo skuteènì mnoho.Vedle 
všedních èinností, jakými je aktualizace, 
zpracování nebo mazání stránek, ovìøování 
funkènosti odkazù, aktualizace termínového 
kalendáøe apod. došlo ke kompletnímu pøestì-
hování celého portálu Øezna do Plznì. Snad 
nejvìtší zmìnou, která je v roce 2004 
symbolická pro celou kanceláø Tandemu v Plzni, 
je zmìna designu. V srpnu 2004 byly zahájeny 
zásadní práce na nové tváøi, které vyústily v ne-
oficiální spuštìní do testovacího provozu na 
konci listopadu 2004. Tento design je skuteènou 
revolucí ahoj.info a ukazuje na radikální zmìny, 
které ahoj.info teprve èekají.

starý design www.ahoj.info

s odkazem na internetové stránky školy. Kromì 
toho mùže škola mít i vlastní prezentaci na 
ahoj.info. Díky „pøekladatelské horké lince“ je 
portál ahoj.info kompletnì dvoujazyèný. 
V souèasné dobì se horké linky úèastní 8 škol 
z Èeské republiky a 2 školy z Nìmecka, mezi 
nimiž je i èesko-nìmecké gymnázium Friedricha 
Schillera v saské Pirnì. O horkou linku se starají 
dobrovolnice a Eva Tomková z Tandemu Plzeò. 

Naším cílem je internetový portál, který žije 
a není jen informaèní. Proto je dobré, aby lidé 
osobnì poznali ty, kteøí se o portál starají. 
Tandem se zúèastnil nìkolika veletrhù, kde byl 
pøedstaven portál ahoj.info. Dobrovolnice z Tan-
demu ho prezentovaly  napø ík lad na 
mládežnickém veletrhu „Avanti“ v Berlínì 
(7. kvìten 2004) a na „12. Deutscher Jugend-
hilfetag“ v Osnabrücku (2. - 4. èerven 2004). 
Velkým projektem v roèním programu byl také 
tzv. „týden fotek“ (Fotowoche), který se 
uskuteènil v únoru (23. - 18. únor 2004). 
Dobrovolnice cestovaly po èesko-nìmeckém 
pohranièí, aby oslovily mladé lidi. Rozdávaly 
vizitky ahoj.infa a sbíraly fotografie mladých lidí, 
které byly s jejich souhlasem zveøejnìny na 
stránkách ahoj.info. Celkem je zde více než 160 
fotografií, které jsou v souèasné dobì pøesunuty 
do  archivu.

Na pøelomu dubna a kvìtna 2004 se 
uskuteènil další velký projekt Tandemu a portálu 
ahoj.info „ahoj hallo EU“. V dubnu se øady 
Tandemu rozrostly o další dvì kolegynì, které 
vytvoøily rozsáhlou rešerši na téma, co se zmìní 
pro Nìmce a Èechy v rozšíøené Evropské unii 
a na co je tøeba v oblastech práce, studia 
a mobility atd. dávat pozor. Výsledky rešerše 
jsou zveøejnìny na stránkách ahoj.info, kam je 
samostatnì zaøadili dva on-line redaktoøi.

Jak se ahoj.info vyvíjí obsahovì? Protože 
každý rok na jaøe pøichází vlna otázek mladých 
lidí o možnostech v sousední zemi, dobrovolnice 
dùkladnì opravily, doplnily a rozšíøily rubriku 
„možnosti“ – „Möglichkeiten“. Pøi prezentaci na 
veletrzích byly tyto stránky nejvyhledávanìjší. 
Zatím jsou pouze shrnutím možností realizace 
pro mladé lidi z obou stran hranice v Èechách 
a v Nìmecku. Více a více pøicházejí i pøímé 
dotazy na dobrovolnice, týkající se života 
v Nìmecku anebo v Èechách, a žádosti 
o konkrétní praktické tipy. Z tohoto dùvodu 
vznikly i sekce „Forum“ a „zprávy-Berichte“, kde 
jsou zveøejòovány dotazy a odpovìdi 
dobrovolnic a zprávy mladých lidí, kteøí už 
strávili delší dobu v sousední zemi.

Protože nyní mají obì kanceláøe Tandemu 
pracovníky kompetentní pro práci s veøejností, je 
ahoj.info èastìji zmiòované v novinách, ale
i v rozhlasu. Napøíklad Hana Bejlková napsala 
vícestránkovou pøílohu pro Landeszeitung, 
která vyšla 22. èervna 2004. 20. èervence 2004 
byl zase natoèen rozhovor s  Iris Riedel pro 
Èeský rozhlas Plzeò na téma dobrovolnictví a 
ahoj.info. V únoru 2004 byla zveøejnìna obsáhlá 
reportáž o Tandemu a ahoj.info v mezinárodním 
èasopise „Deutschland“, na kterou pøišla reakce 
i z Argentiny. U pøíležitosti „týdne fotek“ vyšel 

nový design www.ahoj.info

Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí 
na www.ahoj.info je oblast kultury. Oèividnì je
zøejmé, že tato oblast je mladým lidem velmi 
blízká a ztotožòují se s ní více než s kteroukoli 
jinou.

Statistické údaje mají stále silnì stoupající 
tendenci. Bohužel máme k dispozici pouze 
statistiky do srpna 2004. Za podzim nejsou
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Do 31. prosince 2003 mìl být uzavøen projekt 
programu Leonardo da Vinci. Tento termín nebyl 
splnìn, nebo� v Tandemu Plzeò došlo k velké 
personální výmìnì. Proto bylo požádáno o pro-
dloužení doby pro vypracování závìreèné 
zprávy. Národní agentura stanovila termín na 
konec února. V prùbìhu bøezna byl Tandem 
nucen doplnit chybìjící souèásti, napø. 
závìreèné zprávy, upravit celou finanèní èást
a vyžádat si od škol chybìjící finanèní doklady. 
Díky porozumìní ze strany Národní agentury byl 
termín znovu posunut a zaèátkem èervence byl 
celý projekt zdárnì uzavøen.

Dne 29. èervence 2004 Tandem pøedložil NA 
závìreènou zprávu druhého projektu. Ta byla 
hodnocena velmi kladnì. Mùžeme øíci, že tento 
druhý projekt probíhal bez vìtších obtíží 
a spolupráce s èeskými školami byla výborná. 
V obou projektech Tandem zažádal o zmìnu 
revidovaného rozpoètu, která vycházela 
z aktuálního stavu projektù.

8. Programy v roce 2004
8.1. Program odborných praxí
8. Programy v roce 2004
8.1. Program odborných praxí

7.2.2. Statistiky portálu

statistiky pøíliš smìrodatné, nebo� zároveò se 
stìhováním portálu do Plznì se pøechází na 
nový systém jejich vypracovávání, který ještì 
není zcela vyladìn.

8.1.2. Èesko-nìmecký fond budoucnosti

S Èesko-nìmeckým fondem budoucnosti 
Tandem spolupracuje již delší dobu a má s ním 
velice dobré vztahy. O tom svìdèí i další podpora 
programu odborných praxí „A je to!  Auf geht´s!“. 
Byl schválen v poøadí již pátý projekt
s èíslem 204060 s rozpoètem 80.000 €, který 
platil pro 3. a 4. ètvrtletí roku 2004 a bude platit 
pro 1.a 2. ètvrtletí roku 2005.

Do programu profesních praxí byla v rámci 
pøípravného semináøe povinnì zakomponována 
jazyková animace, což znamená, že se 
pøijímající zaøízení spojí s nìkterým z jazyko-
vých animátorù, jejichž seznam obdrží,
a dohodnou se s ním na provedení jazykové 
animace. Je nutno konstatovat, že ohlasy na 
tento krok jsou velmi pozitivní. Obzvláštì velký 
pøínos se ukazuje u praxí nìmeckých žákù v ÈR, 
nebo� Nìmci prakticky èesky nehovoøí a tímto 
zpùsobem jsou seznámeni alespoò se 
základními obraty v èeském jazyce.

Statistické údaje týkající se finanèních 
prostøedkù získaných od Èesko-nìmeckého 
fondu budoucnosti:

Poèet  financovaných praxí

poèet  návštìvníkù za den na www.ahoj.info
1. leden 03 až 17. srpen 04

Èeši v Nìmecku 69%

Nìmci v Èechách 31%

8.1.1. NA programu EU Leonardo da Vinci
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z partnerské burzy, která se uskuteènila v lednu 
2004 v Praze a sloužila k nalezení nových 
partnerù z øad škol. Dále navštívila obì naše 
centra a èeské praktikanty pøi odborné stáži 
našeho programu „A je to! Auf geht´s!“ v nìmec-
kém mìstì Künzelsau.

Pøi bøeznové návštìvì Tandemu u MŠMT byl 
navázán kontakt pøedevším s Mgr. Husníkem
a podaøilo se docílit certifikace praxí pøi 
vystavení maturitního vysvìdèení nebo 
výuèního listu ve formì poznámky v daných 
dokumentech. Dále se podaøilo navázat kontakt 
s panem Mgr. Igorem Krupkou z oddìlení 
odborného školství, který se také zabývá 
øešením Europassu na MŠMT. Problematiku 
Europassu pøevzal kompletnì Národní ústav 
odborného vzdìlávání v Praze, s nímž Tandem 
spolupracuje, a není vylouèena možnost, že by 
se Tandem Plzeò v budoucnosti mohl podílet na 
udìlování jedné souèásti Europassu, tzv. 
„Mobilipassu“, èímž by se docílilo mezinárodní-
ho uznání odborných praxí a nejen tìch.

Poèet praktikantù:

Nìmci v Èechách

Hospitaèní program "Uèíme se navzájem" je 
jeden z nejstarších programù Tandemu. Poprvé 
byl odstartován již v roce 1998. Jeho cílem je 
podpora pobytù èeských a nìmeckých 
pracovníkù s mládeží v zaøízeních pro mládež
v SRN a ÈR. Tìmito zaøízeními mohou být 
vzdìlávací støediska a centra setkávání, 
støediska volného èasu pro mládež, obèanská 
sdružení, spolky èi svazy, úøady pro mládež 
apod.

Úkolem programu je podpora výmìny 
zkušeností a umožnìní pøímého pohledu na 
konkrétní práci s mládeží v praxi jak èeským, tak 
i nìmeckým pracovníkùm s mládeží.

Program finanènì zajiš�uje hospitaèní 
zaøízení, které poskytnuté prostøedky rozdìluje 
na financování jednotlivých hospitantù. Zpùsoby 
jsou rùzné. Tandem Regensburg pøispívá 
paušálními prostøedky každý mìsíc, Tandem 
Plzeò poskytuje velmi omezené prostøedky dle 
pøedloženého rozpoètu a dle svých možností.

Vývoj poètu hospitantù je rùzný. Zatímco na 
nìmecké stranì byl zpoèátku zájem obrovský
a v dalších letech postupnì klesal, na èeské 
stranì má naopak stále vzrùstající tendenci. 
Bohužel, i pøes veškerou snahu se nedaøí 
navýšit stávající finanèní prostøedky, což také 
omezuje poèet podpoøených hospitantù. V roce 
2004 se nepodaøilo zajistit podporu všem 
žadatelùm a nìkteré žádosti musely být 
zamítnuty.

Srovnání základních podmínek programu na 
èeské a na nìmecké stranì:

Hospitace v SRN:

• min. 4 týdny a max. 3 mìsíce. Pro profesio-
nální pracovníky s mládeží je však možnost 
zkrácené hospitace na 1 týden.

• pracující s mládeží od 18 do 30 let
• financování – paušální pøíspìvky

Èeši v Nìmecku

Celkem se programu zúèastnilo 39 nìmeckých 
a 173 èeských praktikantù.

Obory, ve kterých se praxe uskuteènily

8.1.3. Spolupráce s BMBF

Spolupráce se Spolkovým ministerstvem pro 
vzdìlávání a výzkum (BMBF) je také na velmi 
dobré úrovni. BMBF poskytuje finanèní 
prostøedky pro nìmecké žáky, kteøí absolvují 
praxi v ÈR. S praxí souvisí i setkání projektových 
partnerù. O tyto finanèní prostøedky lze zažádat 
u Tandemu Regensburg, ale musí to provést  
pouze nìmecký partner. S tímto setkáním lze 
spojit i krátkodobou výmìnu napø. mistrù 
odborného výcviku.V tomto roce bylo plánováno 
natáèení filmu k programu odborných praxí, ale 
bohužel muselo být z dùvodu zaneprázdnìní 
pana Pita Schulze, který má tento film toèit, 
pozastaveno. Nový termín natáèení byl 
naplánován na druhé a tøetí ètvrtletí roku 2005.

8.1.4. Další zajímavosti z programu

Bavorská televize natoèila krátký pøíspìvek  

8.2. Program hospitací8.2. Program hospitací
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Program „Dobrovolnì“ pøedstavuje infor-
maèní balíèek pro zájemce o dlouhodobý pobyt 
v zahranièí spojený s dobrovolnou èinností ve 
veøejnì prospìšné organizaci. Tandem jej nabízí 
od roku 2002 a s potìšením konstatujeme, že 
zájem mladých lidí o tyto aktivity neustále 
stoupá. Dobrovolnická èinnost pøedstavuje 
atraktivní alternativu pro mnohé absolventy škol, 
neúspìšné uchazeèe o vysokoškolské studium, 
mládež bez zamìstnání a znevýhodnìné mladé 
lidi, kterým umožní získat nejen jazykové 
znalosti a èasto vùbec první praktické zkušeno-
sti v cizí zemi, ale hlavnì jim dá možnost si „na 
vlastní kùži“ vyzkoušet èinnost v neziskové 
oblasti.

V rámci tohoto programu nabízí Tandem
v souèasnosti øadu národních programù, tzv. 
„dobrovolných rokù“:

• FSJ (Freiwilliges soziales Jahr) – dobrovolný 
rok se sociálním zamìøením (èinnost napø. 
v domovech pro seniory, zaøízeních pro 
tìlesnì èi psychicky postižené, dìtských 
domovech, mateøských školách atd.)

• FÖJ  (Freiwilliges ökologisches Jahr) - rok
v oblasti ekologie a péèe o životní prostøedí 
(napø. centra ochrany pøírody, národní parky, 
zážitkovì-vzdìlávací centra v pøírodì, 
ekologické organizace atd.)

8.3. Program dobrovolných aktivit8.3. Program dobrovolných aktivit

• nutné potvrzení práce s mládeží

Hospitace v ÈR:

• minimálnì 1 týden a maximálnì 3 mìsíce
• vìk od 18 do 35 let
• financování dle skuteèného rozpoètu 

hospitace
• není nutné potvrzení práce s mládeží

Vývoj poètu èeských hospitantù v Nìmecku

• FJD (Freiwilliges Jahr im Denkmalpflege) - 
rok v oblasti památkové péèe (napø. sdružení 
a instituce aktivní v oblasti ochrany 
historických památek, vzdìlávací centra, 
skanzeny a archeologická støediska apod.)

V rámci programu pomáhá Tandem 
zájemcùm pøi vyhledávání vhodného zaøízení 
dle jejich zájmù a pøedstav, zprostøedkovává 
kontakt s organizacemi a pomáhá pøi vyplòování 
formuláøù. V oblasti dobrovolného sociálního 
roku Tandem již nìkolik let úzce a úspìšnì 
spolupracuje s organizací „Paritätischer 
Wohlfahrtsverband“ v Regensburgu.

Do budoucna je možné rozšíøení nabídky
o další tematické oblasti. V souèasné dobì se 
totiž rozšiøuje spektrum oblastí, ve kterých je 
možno dobrovolný pobyt absolvovat, napø. 
oblast kultury èi sportu. 

Kromì toho funguje Tandem od roku 2001 
též jako akreditovaná vysílající a hostitelská 
organizace Evropské dobrovolné služby (EVS)
v rámci vzdìlávacího programu EU Mládež. 
Díky tomu od záøí 2004 hostí Tandem v Plzni
v poøadí již tøetí nìmeckou dobrovolnici Birgit 
Müller a do zahranièí (pøedevším do Nìmecka) 
bylo vysláno nìkolik èeských zájemcù o dobro-
volnickou službu a zájem je stále obrovský. Díky 
skuteènosti, že se Tandem stal poboèkou 
regionálního zastoupení programu Mládež
v Plzeòském kraji, bylo možno rozšíøit 
poradenský servis jak pro mladé zájemce o do-
brovolnické služby (nejen) v Nìmecku, tak i pro 
sdružení a organizace, které mají zájem o pøijetí 
zahranièních dobrovolníkù ve svých øadách (viz. 
kap. 10).

Vývoj poètu nìmeckých hospitantù v Èeské 
republice:

Tento program umožòuje získání pøíspìvku 
na vzdìlávací semináøe v SRN pro èeské 
pracovníky s mládeží. Pøitom platí následující 
podmínky:

• podporována mùže být úèast na odborném 
semináøi (kurzu, školení atp.) na téma práce 
s mládeží

• podpora èiní až 80% úèastnického poplatku 
• žádosti se podávají na Tandem Plzeò a pod-

pora pak bude vyplacena, podobnì jako je 
tomu u programu hospitací, pøímo pøijímající 
organizaci - v tomto pøípadì organizátorovi 
semináøe

• cestovné, pojištìní a ostatní náklady si musí 
zájemce hradit z vlastních prostøedkù

• program platí pouze pro dobrovolné
pracovníky s mládeží, ale i pro pracovníky
z povolání, kteøí jsou zamìstnáni v oblasti 
práce s mládeží

Program není bohužel pøíliš využíván, nebo� 
je urèen spíše pro partnerské organizace a vy-
žaduje velkou znalost nìmeckého jazyka.
V roce 2004 byly podpoøeny dva zájemci, v roce 
2003 jeden.

8.4. Program „Vzdìlávání"8.4. Program „Vzdìlávání"
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Heinz Bittl, Dana Moree)
• KIK projekt vznikl proto, aby nabízel kratší 

(víkendové) semináøe, jakožto pøedstupeò 
dlouhodobìjších výcvikù

• projekt KIK se uskuteènil díky podpoøe 
Tandemu Plzeò a Tandemu Regensburg

Pøehled KIK aktivit za rok 2004:

V roce 2004 byly plánované ètyøi semináøe, 
z nichž se uskuteènily následující tøi:

• KIK – hry ve dnech 25. – 28. bøezna 2004 
v Norimberku. Semináøe se zúèastnilo 
celkem  21 úèastníkù, z toho 11 nìmeckých 
a 10 èeských.

• KIK – kultura ve dnech 13. – 16. kvìtna 2004 
v Neètinách u Plznì. Semináøe se zúèastnilo 
celkem 13 úèastníkù, z toho 6 nìmeckých 
a 7 èeských.

• KIK – komunikace ve dnech 23. – 26. záøí 
2004 v Neètinách u Plznì. Semináøe se 
zúèastnilo celkem 17 úèastníkù, z toho 8 nì-

Spolupracující organizace – nakladatelství 
Zeitbild, Nìmecko-polská agentura pro mládež 
(DPJW), KulturKontakt Austria, Univerzita 
v Mariboru.

Tandem se v tomto roce zapojil do 
vzdìlávacího programu EU Socrates - Lingua 
a zároveò se mu podaøilo získat finanèní 
prostøedky na projektovou pracovnici Kateøinu 
Leheèkovou na dobu dvou let.

Na projektu Go Europe Go! s podtitulem 
„Ahoj, Czeœæ, Zdravo & Hallo“ se Tandem podílí 
s partnery z Nìmecka, Polska, Rakouska a Slo-
vinska. Projekt se zamìøuje na posílení kulturní 
a jazykové výmìny v zúèastnìných zemích. 
Podporuje výuku cizích jazykù a jejich zvládnutí 
na pozadí rozšíøení EU. Cílem tohoto projektu je 
zprostøedkování evropského smýšlení a pocitu 
sounáležitosti.

Projekt je rozdìlen do nìkolika èástí. Nejprve 
budou vydány tiskové materiály, multipostery, 
které obdrží školy a pracovníci s mládeží. 
Multiposter je kombinací plakátu, který vyzývá
k úèasti na mezinárodní soutìži, a informaèních 
materiálù, které uèitelùm poskytují možnost 
obohatit výuku. Další významnou èástí projektu 
je vznik internetových stránek www.go-europe-
go.net. Internetové stránky nabídnou všem 
návštìvníkùm informace o participujících 
zemích, interaktivní vìdomostní kvíz a ètyø-
jazyèný jazykový kurz. Všichni zájemci budou 
mít možnost sami tvoøit obsah tzv. on-line 
èasopisu, kde budou moci vyprávìt o svých 
zážitcích z cestování. Bìhem projektu bude 
vyhlášena velká mezinárodní soutìž, které se

9.2. Go Europe Go!9.2. Go Europe Go!

V mezinárodních týmech a projektech èasto 
dochází k nedorozumìním, která brání rozvoji 
spolupráce. V interkulturních semináøích jsou 
pøedstaveny nástroje sloužící k odkrývání 
kulturních rozdílù a zároveò nás uèí, jak s nimi 
zacházet. Nejen proto vznikla novì založená 
projektová skupina "KIK Kultura - Identita – 
Komunikace", která poèínaje rokem 2004 nabízí 
semináøe, které zprostøedkují základy inter-
kulturní práce.

 Skupina KIK pracuje na základì transkultur-
ního pøístupu, který odhlíží od tradièního 
chápání kultury jako sbírky národních vlastností. 
Zároveò chce uvést tento pøístup do nìmecko-
èeské práce a uèinit tak kulturu hmatatelnìjší 
a srozumitelnìjší. Projekt KIK (kultura – identita 
– komunikace) navázal na èesko-nìmecký 
výcvik „Práce s èesko-nìmeckými skupinami“, 
který organizoval Evropský Institut Conflict – 
Culture – Cooperation a obèanské sdružení 
"Sdružení Salem" a který byl podpoøen 
Tandemem v roce 2003. Tato návaznost se 
projevila hned v nìkolika úrovních:
• absolventi výcviku se stali teamery projektu 

KIK a tvoøí tzv. KIK tým (Ina Gamp, Christof 
Starke, Marek Bauer, Sally Grabosch, 
Yvonne Jung, Michaela Johnová, Karl-

9. Projekty v roce 2004
9.1. Semináøe interkulturní komunikace
9. Projekty v roce 2004
9.1. Semináøe interkulturní komunikace

meckých a 9 è eských.

Celkem se všech semináøù zúèastnilo 51 
úèastníkù.

Na termín 28. – 31. øíjna 2004 byl plánován 
poslední semináø KIK – konflikt, který však 
musel být z dùvodu nedostatku úèastníkù 
zrušen (celkový poèet pøihlášených týden pøed 
semináøem byl 8). Jedním z dùvodù byla 
pravdìpodobnì velká vzdálenost (semináø byl 
plánován do Halle). Dalším možným dùvodem 
byla skuteènost, že v Èeské republice semináø 
zasahoval do státního svátku, který vìtšina 
pracujících spojuje s dovolenou. Všechny 
semináøe probíhaly v èesko-nìmecké skupinì 
a byly vedeny èesko-nìmeckým týmem lektorù. 
Vše na semináøi je standardnì konsekutivnì 
tlumoèeno tak, aby i po obsahové stránce 
dostaly oba jazyky stejný prostor. Semináøe 
kombinují metody zážitkové pedagogiky 
s velkým èasovým prostorem ponechávaným na 
reflexe. Zážitkové èásti jsou vždy doplòovány 
teoretickými vstupy. Více informací o jed-
notlivých semináøích je možné nalézt na 
stránkách Tandemu Plzeò, Tandemu Regen-
sburg a Institutu PONTES.

Kromì samotných semináøù probìhlo v roce 
2004 ještì nìkolik pøípravných a evaluaèních 
schùzek KIK týmu a Tandemu.
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Fórum mládeže je jeden z projektù, které 
inicioval Dr. Carsten Lenk a Tandem jej od 
samého zaèátku doprovází svým poradenstvím
a finanèní podporou. Je to ojedinìlý projekt, 
který umožòuje mladým lidem z obou stran 
hranice konstruktivní dialog a spolupráci. V roce 
2004 pokraèuje práce fóra již v 2. obsazení.

Èesko-nìmecké fórum mládeže se na svém 
prvním zasedání v roce 2004 sešlo v severo-

9.3. Èesko-nìmecké fórum mládeže9.3. Èesko-nìmecké fórum mládeže

mohou úèastnit všichni. Soutìž motivuje mladé 
lidi k tomu, aby vyjádøili svùj názor na výuku 
jazykù a podìlili se o své zážitky pøi setkání s ji-
nými kulturami a zemìmi. Závìrem soutìže a vr-
cholem celého projektu bude mezinárodní párty 
pro mládež, která se uskuteèní v Drážïanech na 
podzim roku 2005. Na ní budou vyhlášeni 
výherci soutìže a pøedány ceny.

V letošním roce vznikla obsahová èást 
multiposteru, jsou pøipraveny všechny texty 
výukových materiálù (slovníèek základních 
hesel, vìdomostní kvíz o zúèastnìných zemích, 
pøíklady úspìšných mezinárodních výmìn 
mládeže, texty vysvìtlující cíl projektu). V prù-
bìhu prosince 2004 nebyla ještì hotova druhá 
èást multi-posteru – plakát. Nebyl do té doby 
vytvoøen návrh, který by vyhovoval všem 
partnerùm. Dále se zaèalo pracovat na 
internetových stránkách. Je vytvoøena 
administraèní èást a je pøipraven obsah 
informaèní èásti webu. Bohužel, ani v tomto 
pøípadì nebyl ještì hotov grafický vzhled 
internetových stránek. Podaøilo se také natoèit 
èást jazykového kurzu, který bude do poloviny 
ledna 2005 dokonèen, nastøíhán a pøipraven
k nahrání na web.

Projekt však neprobíhá bez problémù. 
Komunikace mezi pìti partnery je nároèná. 
Koordinátorem projektu je nìmecké nakladatel-
ství Zeitbild, které má jinou pøedstavu o úèinku 
projektu než ostatní partneøi. Nakladatelství 
Zeitbild má s podobnými projekty zkušenosti
a chce tímto projektem pokrýt poptávku svých 
pøedplatitelù mezi nìmeckými uèiteli. Tandem
a DPJW vidí v projektu možnost, jak získat pro 
spolupráci nové školy a organizace pracující 
s mládeží, a proto obìma organizacím záleží 
pøedevším na dojmu, jakým budou všechny 
èásti projektu pùsobit. Díky projektu Lingua se 
prohloubila spolupráce s Nìmecko-polskou 
agenturou pro mládež.

èeských Hejnicích. Jednalo se o poslední 
zasedání pøed rozšíøením EU, a tak se úèastníci 
zabývali pøedevším tímto tématem. Mladí lidé si 
uvìdomují výzvy a šance rozšíøení a jsou 
pøipraveni se na evropské integraci aktivnì 
podílet. Podle Fóra mládeže by však bilaterální 
rovina èesko-nìmeckých vztahù nemìla ztratit 
svou dùležitou roli.

Setkání Fóra mládeže v Hejnicích se 
zúèastnil také zástupce velvyslance Èeské 
republiky v Berlínì Jan Sechter. Ten podpoøil 
práci mladých lidí ve Fóru a zdùraznil význam 
mládeže v bilaterálním dialogu: „Mladí lidé by se 
mìli zasadit o to, aby vztahy  mezi Nìmeckem
a Èeskou republikou neztratily svou dùležitost 
ani ve sjednocené Evropì.“ Dále se Jan Sechter 
vyslovil pro to, aby se mnohé zkušenosti z prak-
tické práce mládeže pro Fórum mládeže využily 
v praxi a aby s nimi byla seznámena veøejnost.

Fórum mládeže pøedstavilo své projekty, 
realizované pøedevším v pìti pracovních 
skupinách.  Pracovní skupina Mládež bude 
pracovat na øešení problémù, identifikovaných 
ve studii Zábrany mobility. Pracovní skupina 
Dìjiny provede srovnání nìmeckých a èeských 
uèebnic dìjepisu. Skupina Politika prozkoumá 
názory kandidátù do Evropského parlamentu na 
dùležitost èesko-nìmeckých vztahù v rozšíøené  
Evropì. Pracovní skupina Kultura se bude 
zasazovat o srozumitelnost popisù kulturnì-
historických objektù v pøíhranièních regionech 
pro turisty z obou zemí. Pracovní skupina Média 
plánuje projekt pro lepší informování žákù 
o možnostech pobytu v sousední zemi.

V mezidobí pokraèovala realizace projektù 
jednotlivých pracovních skupin: 

Pracovní skupina Politika

1. Projekt: Prùzkum pøed volbami do Evropské-
ho parlamentu
Anketa mezi kandidáty v ÈR a Nìmecku: 
„Jak dùležité jsou èesko-nìmecké vztahy 
v Evropské Unii?“ Kompletní výsledky 
a odpovìdi jsou na www.forummladeze. 
ahoj.info

2. Projekt: Pøíhranièí
Cíl projektu: Zjistit stav pøíhranièní koope-
race mezi èeskými a nìmeckými organiza-
cemi na komunální úrovni a iniciovat 
prohloubení výmìnné spolupráce v hraniè-
ních regionech obou státù.
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3.   Projekt: Mládežnické politické organizace na 
èeské a nìmecké stranì
Cíl projektu: Zhotovení profilù èeských 
a nìmeckých mládežnických politických 
organizací. Prozkoumání postojù k rùzným 
politickým otázkám, míry kooperace se 
zahranièním partnerem a zjištìní názorù 
tìchto organizací na èesko-nìmecké vztahy.

Pracovní skupina Historie 

1. Projekt: Srovnání nìmeckých a èeských 
uèebnic na gymnáziích a støedních školách.  
Cílem projektu je zjistit, v jakém obsahu a jak 
je ve støedoškolských uèebnicích tematizo-
vána spoleèná èesko(slovensko)-nìmecká 
historie od roku 1848 až do souèas-
nosti. Na nìmecké stranì budou zkou-
mány uèebnice spolkových zemí Sasko 
a Bavorsko. Tímto projektem se zabývalo 
zasedání pracovní skupiny ve dnech 11. – 
14. záøí 2004 v Institutu Georga Eckerta pro 
mezinárodní zkoumání uèebnic v Braun-
schweigu.

2.  Projekt: Vnitøní vzdìlávání
Vypracování vzdìlávací hry na téma 
„Menšiny v první Èeskoslovenské republice“.

Pracovní skupina Kultura

1. Projekt: Vícejazyèné popisky kulturních 
objektù v hranièních regionech. V souèasné 
dobì probíhá dotazníková akce mapující  
ochotu a možnosti vícejazyèného popisu 
kulturních pamìtihodností / informaèních 
tabulí v pøíhranièních oblastech Nìmecka.

2. Projekt: Èesko-nìmecká kuchaøka pro 
mladé.

Pracovní skupina Média

Pracuje na brožuøe a letácích Fóra mládeže, 
aktualizuje a spravuje webovou stránku: 
www.forummladeze.ahoj.info a udržuje kontakt 
s médii.

Pracovní skupina Mládež

1. Projekt: Zhotovení informaèní brožury. Do 
konce roku 2004 vznikne ve spolupráci 
s Tandemem brožura pro èeské studenty, 
kteøí chtìjí studovat v Nìmecku.

2. Projekt: Pøíprava semináøe pro multi-
plikátory. Ve spolupráci s Tandemem se 
pøipravuje semináø pro multiplikátory na téma

Èesko-nìmecké spolupráci v mateøských 
a základních školách bylo dosud vìnováno jen 
málo pozornosti. Zatímco setkávání èeské 
a nìmecké mládeže nabylo v posledních letech 
na èetnosti a intenzitì, zùstaly pøeshranièní 
aktivity v oblasti pøedškolní výchovy naprostými 
výjimkami. Pøitom mezi nimi lze nalézt vynikající 
pøíklady úspìšné pøeshranièní spolupráce 
vedoucí k dlouhodobému setkávání dìtí od 
útlého vìku.

Tandem Regensburg inicioval první prùzkum 
souèasného stavu existujících a plánovaných 
projektù pro dìti do 12 let se zvláštním ohledem 
na pøedškolní zaøízení. Zkoumanou oblastí byly 

 osobních zkušeností v oblasti výmìn 
mládeže.

3. Projekt: Zábrany mobilit. Pokraèování, 
rozšíøení a aktualizace projektu Zábrany 
mobilit.

Druhé setkání v roce 2004 se uskuteènilo od 
4. do 7. listopadu v nìmeckém Erfurtu a jeho 
hlavním tématem se staly konkrétní projekty
èesko-nìmeckém pohranièí 15 let po pádu že-
lezné opony.

„Mladí lidé vnášejí do diskusí o problémech 
pohranièních regionù své zkušenosti a nové 
nápady," øekl jeden z pozvaných hostù, jednatel 
bavorské èásti Euregia Egrensis Harald Ehm.

V prùbìhu rozhovorù se objevilo velké 
množství styèných bodù mezi prací euroregionù 
a projekty Èesko-nìmeckého fóra mládeže. 
Výsledkem diskuse o problémech bilaterální 
spolupráce mezi mìsty a obcemi byla proto
i nabídka vzájemné spolupráce v oblastech 
kultury èi výmìn mládeže.

Diskuse s Èesko-nìmeckým fórem mládeže 
se do Erfurtu pøijel zúèastnit i Milan Horáèek, 
poslanec Evropského parlamentu za Spojene-
ctví 90/Zelení. Rozhovor o kampani pøed 
volbami do Evropského parlamentu podnítil mla-
dé Èechy a Nìmce k dalšímu projektu, v rámci 
kterého chtìjí mladí lidé prozkoumat spolupráci 
mezi èeskými a nìmeckými poslanci Evropské-
ho parlamentu. „Zájmy jednotlivých národù by 
nemìly zastiòovat práci v evropských frakcích," 
shodli se èlenové Fóra mládeže.

9.4. Projekt „Nové cesty v pøíhra-
      nièní spolupráci“ 
9.4. Projekt „Nové cesty v pøíhra-
      nièní spolupráci“ 
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Projekt jazykových animátorù vzešel ze 
školení jazykových prostøedníkù. Stále více byl 
Tandem dotazován po lidech, kteøí umìjí nejen 
nìmecky nebo èesky, ale navíc dokáží také 
zprostøedkovat cizí jazyk naprostým zaèáteè-
níkùm. Dotazy se týkaly nejen jazykové výuky 
nebo animací, ale také pøiblížení mentality 
druhého národa. Tìmito požadavky byl 
nastartován projekt jazykových animátorù, který 
v souèasné dobì spojuje 19 spolupracovníkù. Ti 
se snaží v maximální možné šíøi zprostøedkovat 
jazyk a kulturu svého národa. Tito jazykoví 
animátoøi jsou využíváni pøedevším v rámci 
projektu odborných praxí „A je to! Auf geht´s!“.
V poslední dobì jsou jazykoví animátoøi 
požadováni nejen v rámci projektu odborných 
praxí, ale také na rùzné èesko-nìmecké projekty 
nebo setkání. V rámci projektu se konal také 
semináø, který mìl za úkol zvýšit motivaci 
animátorù, ale zároveò také zvýšit úèinnost 
metod jazykové animace a prodiskutovat zkuše-

9.5. Jazykoví animátoøi9.5. Jazykoví animátoøi

Myšlenka vzniku regionálních zastoupení 
Èeské národní agentury vzdìlávacího 
programu EU Mládež vznikla z nìkolika dùvo-
dù. Jednak pøiblížit se koncovým uživatelùm 
tohoto programu, kteøí mají mnohdy do Prahy, 
kde ÈNA sídlí, dlouhou cestu.  A jednak také 
prostøednictvím informaèních a propagaèních 
aktivit v jednotlivých regionech pøiblížit tento 
program a jeho možnosti lidem, kteøí o nìm 

nosti jednotlivých animátorù.

Semináø se konal od 18. do 16. èervna 2004 
ve vile Nadace Brücke/Most v Drážïanech. 
Pøítomni byli všichni animátoøi, kteøí se již 
zúèastnili prvního semináøe v záøí 2003. Hlavní 
téma semináøe bylo vyhodnocení prvního roku 
jazykových animátorù integrovaných v prog-
ramu „A je to! Auf geht´s!“. Sami animátoøi mìli 
velkou potøebu mluvit o zkušenostech s prak-
tikanty, hrami a metodami, které používají, a sa-
mozøejmì i o problémech a o možnostech 
zlepšení do budoucnosti.

Prvním bodem semináøe bylo školení 
animátorù pro vytváøení webových stránek na 
www.ahoj.info, kde má každý animátor svoji  
pøedstavovací stránku. Poté následoval 
brainstorming na téma, co se stalo poslední rok, 
jaké jsou zkušenosti a jak dopadly animace. 
Sobotní dopoledne bylo vìnováno øešení 
zjištìných problémù. Co dìlat, když má uèitel 
špatný vliv na animaci a koncentraci, když 
zaøízení, kde se má animace konat, nezajistí její 
úspìšné provedení, když jsou problémy s Tan-
demem apod.

Odpoledne byl divadelní workshop na téma 
nonverbální komunikace, který pøipravil referent 
Hans Dönitz z divadelního centra „Das Ei“ v No-
rimberku. Tento workshop pøedstavil novou 
metodu, jak se mohou jazyk nauèit i úplní 
zaèáteèníci.

Veèer a další ráno probìhla „metodická 
kuchynì“, pøi které se diskutovalo o starých 
metodách jazykové animace a vytváøely se 
metody nové. Došlo také na výmìnu metod 
vlastních, které byly velmi úspìšné.

Semináø byl základem pro vytvoøení sítì 
jazykových animátorù. Ti také uvažovali o své 
vlastní integraci v jiných semináøích.

10. Regionální poradenství ÈNA programu
    EU „Mládež“
10. Regionální poradenství ÈNA programu
    EU „Mládež“

pøíhranièní regiony podél èesko-nìmecké 
hranice. Prùzkum provedla externí spolupra-
covnice Tandemu Regensburg v období od øíjna 
2003 do bøezna 2004. Po úvodní obsáhlé rešerši 
adres byli písemnì osloveni potencionální aktéøi 
projektù, jakož i pøíslušné úøady a další 
multiplikátoøi v Èechách a v Nìmecku. Vybraní 
úèastníci projektù pak byli dùkladnì vyzpovídáni 
pøi osobních èi telefonických rozhovorech. 
Nìkteré projekty mohla autorka sledovat pøímo
v praxi. Díky rozsáhlé korespondenci a vlastním 
rešeržím shromáždila k mnoha projektùm velmi 
detailní informace. Své výzkumy zahrnula do 
studie „Nové cesty v pøíhranièní spolupráci“. Až
z ní bylo patrné, kde se organizují jaké projekty
a jakou konkrétní podporu uèitelé a vychovatelé 
potøebují.

Na pozadí tohoto se ve dnech 28. - 30. 
èervna konal v Bad Alexandersbad první 
nadregionální bilaterální semináø pro aktivní 
úèastníky projektu z okruhu zainteresovaných 
mateøských škol. Úèastnili se ho èlenové 
projektu z mateøských škol, uèitelky, studující 
a docenti sociální pedagogiky odborných 
akademií. Semináø nabízel spoustu prostoru pro 
výmìnu zkušeností a další vzdìlávání formou 
workshopù („Zlepšit spolupráci: interkulturní 
metodická dílna“, „Výuka jazyka hrou“: jazyková 
animace pro uèitele/-ky a dìti do 6-ti let, 
„Financování èesko–nìmeckých kooperaèních 
projektù: finanèní plánování a podávání 
žádostí“). Tandem shromáždil podnìty pro další 
vzdìlávací semináøe a s úèastníky øešil jejich 
konkrétní pøedstavy. Pro úèely semináøe vznikl 
èesko-nìmecký glosáø z oblasti mateøských škol 
a bìhem workshopu byla sestavena malá sbírka 
èeských a nìmeckých her a písnièek.

Tandem se zavázal, že se pokusí vše zanést 
do projektu, který bude organizaènì i finanènì 
spravovat. V roce 2004 vznikly nutné rešerše
k hledání vhodného financování, formulování 
žádostí, sestavování rozpoètù a konkrétnímu 
plánování na rok 2005.
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dosud nemají žádné nebo jen kusé informace. 
V prosinci 2003 probìhly v Èeské národní 
agentuøe v Praze "vìdomostní testy", jejichž 
sítem prošli budoucí regionální zástupci 
programu. Vìtšinou se jednalo o pracovníky 
informaèních center mládeže èi rùzných 
organizací mládeže, které svým zamìøením 
mají blízko k principùm programu. Jednou z nich 
je i Tandem. Jeho nabídka poradenských služeb 
v oblasti pøípravy, realizace a financování 
mezinárodních mládež-nických projektù 
(výmìny a setkání mládeže, program 
"Dobrovolnì", vysílání i hostitelství dobrovolníkù 
v rámci Evropské dobrovolné služby, poøádání 
semináøù apod.) pøímo poskytuje regionálnímu 
poradenství programu  Mládež dobré zázemí.

Budoucí regionální poradci se stali externími 
spolupracovníky ÈNA a v prùbìhu roku 2004 
absolvovali tøífázové školení, které jim poskytlo 
nejen podrobnìjší a hlubší znalosti programu 
a jeho filozofie, možností a podmínek využití, ale 
též nejrùznìjší praktické, konzultaèní a pora-
denské dovednosti, rady pro kvalitní posuzování 
pøedkládaných projektových žádostí, informace 
o prioritách a fungování programu apod.

V souèasné dobì je v celé Èeské republice
9 aktivních regionálních zástupcù a zároveò se 
doškolují další tak, aby byly "obsazeny" všechny 
kraje. Jejich èinnost zahrnuje pøedevším 
prùbìžnou poradenskou a konzultaèní èinnost 
pro zájemce z øad obèanských sdružení a orga-
nizací aktivních v práci s dìtmi a mládeží. 

Souèasnì se však vìnují i mladým lidem 
samotným, plánování, pøípravì a poøádání 
nejrùznìjších informaèních a propagaèních akcí 
(informaèní dny, prezentace, besedy, stánky na 
rùzných tematicky souvisejících akcích, pøís-
pìvky v médiích apod.), dále zprostøedkování 
kontaktù, spolupráci s pøíslušnými pracovníky 
krajských a mìstských úøadù, úøadù práce a dal-
ším èinnostem.

U Tandemu funkci regionálního poradce 
vykonává Jiøí Olišar, který mìl již døíve osobní 
zkušenosti s programem. Díky jeho aktivitám 
stále narùstá poèet dotazù ohlednì tohoto 
programu v Tandemu a daøí se také lépe 
motivovat pøípadné zájemce o dobrovolnou 
službu nejen v Nìmecku.
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11. Public relations11. Public relations

Tandem se v minulých letech snažil o co 
možná nejširší propagaci své èinnosti. Chybìla 
zde ale dùkladnìjší koncepce public relations 
(PR). Tandem je dobøe znám v odborných 
kruzích (školy, organizace pracující s mládeží), 
ménì se však již ví o programech pro jednotlivce 
a povìdomí o práci Tandemu mezi širší 
veøejností je jen velmi slabé. V únoru na setkání 
s kolegy z Regensburgu probìhl semináø 
o public relations (PR), kde se rozhodlo, že se 
Tandem na public relations (PR) více zamìøí. 
V Tandemu Regensburg na tom pracuje jako 
externí spolupracovník Günter Bonack a v Tan-
demu Plzeò se této role ujala Kateøina 
Leheèková. Tandem Plzeò také vytvoøil na svých 
internetových stránkách http://tandem.adam.cz 
novou rubriku, kde jsou pravidelnì uveøejòo-
vány veškeré tiskové zprávy, které Tandem 
vydává.

V bøeznu se Kateøina Leheèková zúèastnila 
dalšího školení PR s Markem Jehlièkou, který 
vedl také školení na únorovém setkání všech 
pracovníkù Tandemu. Aktivnì se zaèala vìnovat 
PR Tandemu Plzeò v kvìtnu, kdy byla 
publikována tisková zpráva o rešerši týkající se 
zmìn po vstupu do EU. V èervnu 2004 probìhlo 
další školení s Markem Jehlièkou, kterého se 
zúèastnili Ing. Jan Lontschar a Kateøina Leheè-
ková.

Tandemu se podaøilo velmi dobøe proniknout 
do regionálních médií. Vznikla kvalitnì fungující 
spolupráce s èasopisem Plzeòský rozhled, který 
je zdarma doruèován do vìtšiny domácností 
v Plzni a okolí, a také s Radnièními listy. Velice 
dobrá je i spolupráce s Èeským rozhlasem Plzeò 
a regionálním televizním vysíláním.
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níkù PR si ji musí vypracovat zvláš�. Na toto 
téma – rozdíly mezi èeskými a nìmeckými 
novináøi, problémy v pøeshranièní spolupráci by 
chtìl Tandem v pøíštím roce uspoøádat semináø.

Dalším problémem v public relations je volba 
témat. Tandemu se stále nedaøí oslovit nové 
zájemce a pøedevším jednotlivce. Pro lepší 
komunikaci byly na vstupní dveøe Tandemu 
umístìny nástìnky, na nichž jsou prezentovány 
aktuální semináøe Tandemu a také nabídka pro 
jednotlivce. Tyto nástìnky se jeví jako velmi 
úspìšné, nebo� zájem o semináøe se zvýšil
a stále více návštìvníkù se chodí informovat
o právì vypsaném semináøi.

Na druhé stranì je tøeba zlepšit spolupráci se 
Západoèeskou univerzitou v Plzni. Prostøed-
nictvím Univerzitních novin by tak Tandem mohl 
informovat o své èinnosti pøedevším studenty
a jejich pedagogy. Tandemu se ovšem stále 
nedaøí více proniknout do celorepublikových 
médií. Zdá se, že témata, která Tandem médiím 
nabízí, nejsou atraktivní. Jsou chápána spíše
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Ostatní média

Seznam publikovaných informací o Tandemu
Tištìná média

Tandem Plzeò a Tandem Regensburg se 
dohodly, že se budou ve vydávání tiskových 
zpráv støídat a jedno téma bude tedy 
propagováno souèasnì v obou zemích. Tato 
spolupráce je, bohužel, ztížena tím, že v každé 
zemi existuje jiný standard vydávání a vzhledu 
tiskových zpráv. Ten je pak ve druhé zemi 
nepoužitelný. Není tedy možné využívat jednu 
tiskovou zprávu pro obì zemì a každý z pracov-
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v Plzni a odchod paní Dr. Stuchlíkové. Rozvoj 
pøíhranièních výmìn a projekty v primární oblasti 
(pøedškolní zaøízení, I. stupeò základních škol 
atd.) byly jedním z témat diskuse Rady. Tandem 
by zde chtìl být nápomocen se zprostøed-
kováním odborné a pedagogické podpory 
pøedškolním zaøízením. Kromì toho by mìla být 
podporována výmìna pedagogických pracov-
níkù z mateøských škol v pøíhranièním regionu. 
Sasko má o tuto formu spolupráce velký zájem, 
protože v pøíhranièních regionech dìti z Polska
a Èeské republiky saské mateøské školy již 
navštìvují.

Zasedání navštívili také saská ministrynì 
sociálních vìcí paní Helma Oroszová a èeský 
generální konzul pan Dr. Milan Dufek, kteøí 
krátce pohovoøili se èleny Rady. Ministrynì 
sociálních vìcí paní Oroszová prohlásila, že 
výmìny dìtí a mládeže už dávno nejsou pro 
Sasko žádnou zvláštností. V pohranièí již 
existují mateøské školy, které navštìvují èeské
i polské dìti. Zvláštní dùraz se pøitom klade na 
brzké zvládnutí pøíslušného cizího jazyka. Pøi 
pøeshranièní mládežnické spolupráci by se mìla 
více využívat volnoèasová zaøízení vèetnì 
turistických støedisek. Bilaterální spolupráce
v oblasti práce s mládeží zaujímá v saské 
politice významnou pozici. Vìtší dùraz by mìl 
být kladen na využívání prostøedkù z programù 
EU. Generální konzul pøislíbil podporu èesko-
nìmecké spolupráci v této oblasti. To platí také 
pro práci kulturních center.

úèast: PhDr. Ludmila Stuchlíková, CSc.
10. bøezen 2004
ÈR, Plzeò

PhDr. Ludmila Stuchlíková, CSc. byla již 
druhým rokem èlenkou odborné komise na 
posuzování projektù podaných v rámci 
programu „Podpora mezinárodní spolupráce 
v oblasti mládeže a spolufinancování mezi-
národních studijních programù“ Plzeòského 
kraje. Èleny komise a jednací øád komise 
schvaluje Rada kraje, která je zároveò také 
jmenuje. Toto nejvyšší grémium Plzeòského 
kraje pro mezinárodní spolupráci rozhoduje 
celkem o více než pùl miliónu korun urèených na 
podporu mezinárodní spolupráce škol
a obèanských sdružení a dokazuje velmi dobrou 
spolupráci Tandemu s krajským úøadem 
Plzeòského kraje. V obsazení této komise bude 
pokraèovat i nový øeditel Tandemu Ing. Jan 
Lontschar, který byl již pøedbìžnì požádán 
pracovníky KÚ o spolupráci.

12.2. Komise Plzeòského kraje12.2. Komise Plzeòského kraje

úèast: Ing. Jan Lontschar
26. èervenec 2004
SRN, Berlín, dùm  Nadace Roberta Bosche

Letos poprvé se Tandem Plzeò zúèastnil 
výbìrové komise, jejímž úkolem bylo posouzení 
asi 30 projektù v rámci mezinárodní soutìže 
„Frieden für Europa – Europa für Frieden“,

12.3. Soutìž „Frieden für Europa – Europa
       für Frieden“
12.3. Soutìž „Frieden für Europa – Europa
       für Frieden“
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jako témata odborná. Velkým úspìchem byla 
tisková zpráva o odchodu Iris Riedel, která 
poskytla mladým lidem informace o možnostech 
dobrovolné služby. V roce 2005 je tøeba se v prv-
ní øadì zamyslet nad tím, jak mùžeme svou 
èinnost prezentovat tak, aby nebyla chápána 
odbornì. K tomu by mohly pøispìt dvì dùležité 
události, spuštìní nového designu interneto-
vého portálu pro mládež www.ahoj.info a zaèá-
tek projektu Go Europe Go, který by mìl být 
spojen s rozsáhlou propagací soutìže v rámci 
projektu Go Europe Go.

Samozøejmostí práce Tandemu je poraden-
ská èinnost a èinnost v grémiích. Zejména pro 
Tandem Plzeò je tato oblast velmi dùležitá, 
protože nedisponuje konkrétními finanèními 
prostøedky na podporu èesko-nìmeckých 
výmìn mládeže jako Tandem Regensburg. 
Øezenská kanceláø totiž pøímo spravuje 
prostøedky na podporu bilaterálních výmìn 
mládeže (prostøedky spolkového ministerstva 
KJP urèené na spolupráci s ÈR). Toto 
administrativní zatížení Tandem Plzeò nemá, 
avšak svým zastoupením v komisích mùže 
významnì ovlivnit rozdìlování finanèních 
prostøedkù na mezinárodní spolupráci.

12. práce v grémiích12. práce v grémiích

úèast: PhDr. Ludmila Stuchlíková, CSc. a Ing. 
Jan Lontschar
1.- 3. bøezen 2004
SRN, Drážïany

Spoleèná èesko-nìmecká Rada pro spolu-
práci a výmìny mládeže je grémium na úrovni 
vedoucích odboru pro mládež èeského a nì-
meckého ministerstva, která jsou zodpovìdná 
za práci s mládeží. Schází se jedenkrát za rok, 
vìtšinou v bøeznu, støídavì v Nìmecku nebo
v Èeské republice. Èleny grémia jsou jak 
zástupci ministerstev, tak také zástupci jiných 
institucí, které jsou aktivní v èesko-nìmecké 
spolupráci (napø. Èesko-nìmecké fórum 
mládeže, Èeská rada dìtí a mládeže apod.). 
Jako hosté jsou každoroènì zváni vedoucí obou 
Koordinaèních center, aby zde referovali o èin-
nosti Tandemu a pøednesli plán èinnosti na další 
rok.

10. zasedání Rady pro spolupráci a výmìny 
mládeže v Drážïanech probìhlo v pøátelské 
pracovní atmosféøe, k èemuž pøispìlo také velmi 
pøíjemné prostøedí vily Nadace Brücke/Most, 
kde se zasedání konalo. Zástupci ministerstev 
informovali všechny zúèastnìné o vývoji politiky 
s ohledem na mládež ve své zemi, diskutovalo 
se o možnostech pokraèování existence Èesko-
nìmeckého fondu budoucnosti, o projektu 
podpory spolupráce mateøských škol v pøí-
hranièních oblastech a o aktivitách Èesko-
nìmeckého fóra mládeže. Na konci zasedání 
Tandem prezentoval svou èinnost a nastínil 
výhled do roku 2004. Pøi této pøíležitosti byla 
oficiálnì oznámena zmìna ve vedení Tandemu 

12.1. Spoleèná èesko-nìmecká Rada pro
      spolupráci a výmìny mládeže
12.1. Spoleèná èesko-nìmecká Rada pro
      spolupráci a výmìny mládeže
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kterou vypsal Fond Erinnerung und Zukunft. 
Soutìže se zúèastnily projekty, které vypracovali 
a spoleènì podali èeští, nìmeètí, polští ale i jiní 
partneøi. Komise mìla celkem ètyøi èleny, kteøí 
mìli za úkol ohodnotit všechny projekty již 
pøedem a poté v diskusi porovnat ohodnocení 
všech zúèastnìných èlenù. Kvalita vìtšiny 
projektù byla dobrá a nebylo jednoduché 
ohodnotit všechny dle stejných mìøítek. Pro 
Tandem byla úèast výbornou možností k získání 
nových kontaktù jak s Nadací Roberta Bosche, 
tak se sdružením MitOst e.V., které organizuje 
soutìž, ale také napø. se sdružením nìmeckých 
uèitelù dìjepisu.

Velmi zajímavé bylo složení a témata 
jednotlivých projektù. Soutìž Frieden für Europa 
– Europa für den Frieden se zamìøuje na 
mezinárodní partnerské styky škol a mládež-
nických skupin. Partneøi z Nìmecka a ze støední 
a východní Evropy nebo z Izraele se mohou 
ucházet o podporu se svým spoleèným 
projektem. Tito partneøi se bìhem nìkolika-
denního setkání zamýšlejí nad tím, jaká 
ponauèení si lidé vzali z druhé svìtové války, 
jaké myšlenky, jaká hnutí a jaké instituce hrály 
dùležitou roli v boji za mír v Evropì a jaké úkoly 
pøed námi stojí dnes, abychom zajistili mír. 
Výsledky budou partneøi prezentovat ve svých 
zemích a pøitom budou vyhledávat pamìtníky
z øad váleèné a pováleèné generace ke 
spoleèné diskusi. Tato témata jsou trochu 
vzdálená tématùm souèasným, která Tandem 
zpracovával, avšak o to více bylo zasedání 
výbìrové komise nad projekty inspirativní.

12.4. Komise MŠMT ÈR12.4. Komise MŠMT ÈR

úèast: Ing. Jan Lontschar
1.- 2. prosinec 2004
ÈR, Skokovy u Mnichova Hradištì

Programy státní podpory práce s dìtmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro 
roky 2004 až 2006 jsou èeským ekvivalentem 
programu KJP, který spravuje Tandem 
Regensburg. Proto je úèast zástupce Tandemu 
Plzeò pro èeskou stranu velmi dùležitá. Tyto 
programy podporují mezinárodní výmìny 
a spolupráce, tj. dvou a vícestranné cílené 
výmìnné aktivity pro èleny NNO, úèast èlenù 
NNO na èinnosti a jednání mezinárodních 
mládežnických organizací, jichž je NNO èlenem, 
úèast èlenù NNO na mezinárodních táborech 
konaných v Èeské republice s min. úèastí 30 % 
zahranièních úèastníkù a na mezinárodních 
táborech konaných v zahranièí, dvou i více-
stranná jednorázová setkávání mládeže u nás
i v zahranièí, jejichž obsahem je vzájemné 
prohlubování spolupráce a výmìna zkušeností, 
které jsou dùležité pro další èinnost NNO, 
pøípadnì reprezentaci státu, úèast na 
vzdìlávacích akcích a dalších mezinárodních 
akcích nebo projektech organizovaných 
mezinárodními organizacemi a institucemi, 
pøíspìvek na úhradu èlenského poplatku do 
mezinárodních organizací, jichž je NNO èlenem.

Tandem Plzeò zde má možnost ovlivnit 
rozdìlení nemalých státních prostøedkù na 

mezinárodní spolupráci obèanských sdružení, 
obecnì prospìšných organizací èi církevních 
organizací a to bez administrativního zatížení. 
Programy zahrnují nejen prostøedky na 
spolupráci s Nìmeckem, ale také na spolupráci 
s Francií a dalšími státy nejen v Evropì. Jan 
Lontschar je èlenem této komise již pìt let a tøe-
tím rokem ji vede. Tandem zde má možnost 
ovlivòovat nejen finanèní podporu èesko-
nìmecké spolupráce, ale také mezinárodních 
výmìn. V komisi byli také další dva zkušení 
èlenové – Klára Sotonová, odborná pracovnice 
kraje Vysoèina a Yveta Svobodová, øeditelka 
Støediska volného èasu v Novém mìstì pod 
Smrkem.

úèast: Ing. Jan Lontschar
14. prosinec 2004
SRN, Tandem Regensburg

Tohoto sezení se Jan Lontschar úèastnil již 
nìkolikrát. Pro pøedsedu èeské komise je 
velkým pøínosem srovnání s nìmeckými 
projekty, které žádají o podporu. Èlenové 
komise jsou dále Stephan Kruhl, øeditel 
Tandemu Regensburg a paní Jäckering, 
zástupkynì spolkového ministerstva a paní 
Dorothea von Zweydorff, pracovnice Tandemu 
Regensburg, která zpracovává žádosti o pod-
poru. Rozhodování o podpoøe nìmeckých 
sdružení ve spolupráci s Èeskou republikou má 
zcela jiný charakter a srovnání s èeskou stranou 
je velmi pøínosné. Celkem bylo podpoøeno cca 
16 projektù reciproèních, tzn. že èeská strana 
financuje èeské organizace a nìmecká 
nìmecké. Na první pohled se zdá, že je to velmi 
malý poèet, ale jedná se o velký nárùst ve 
srovnání s lety minulými. Jedním z úkolù 
Tandemu v nadcházejících letech je neustálé 
zvyšování poètu projektù a podpora tìch 
sdružení, která mají žádost na obou stranách
a dodržují princip reciprocity.

12.5. Komise KJP Regensburg12.5. Komise KJP Regensburg

13. Zprostøedkování partnerství13. Zprostøedkování partnerství

Zprostøedkování partnerských organizací je 
jedním z nejdùležitìjších úkolù Tandemu. Je to 
vlastnì právì ten základní stavební kámen 
všech projektù. Bez dobrých partnerských 
organizací by nebylo dobrých projektù.

Jedním z velmi dùležitých nástrojù, které 
Tandem využívá, je èesko-nìmecká partnerská 
burza. Má formu interaktivní internetové 
databáze, která umožòuje zprostøedkování 
èeských a nìmeckých partnerù, a� již pro 
organizace èi školy na obou stranách hranice. 
Školy, sdružení, ale také jiné organizace tak mají 
možnost vyhledávat vhodné partnery na 
internetu a v pøípadì zájmu se mohou samy do 
databáze zaøadit. O tu peèují tzv. „kontaktíci“, 
což jsou dvì kolegynì Tandemu Regensburg, 
které se starají o stálou aktualizaci kontaktù, 
jejich pøeklady a pøípadná zprostøedkování. 
Bohužel, poèet žádostí stále pøevyšuje jejich 
možnosti – u Tandemu Regensburg jsou 
zamìstnány pouze jeden den v týdnu.



29

13
. 
Z

P
R
O
S
T
Ø
E
D
K
O
V
Á
N
Í 
P
A
R
T
N
E
R
S
T
V
Í

14
. 
P
U
B
L
IK

A
È
N
Í 
È
IN

N
O
S
T

Studie Tandemu s názvem „Nové cesty 
v pøíhranièní spolupráci“ se zabývala aktivitami 
pro dìti do 12 let v pøíhranièních regionech 
Èeské republiky a Nìmecka. Vznikla za podpory 
Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, 
ženy a mládež. Tento spoleèný projekt vzešel na 
základì impulsù z více stran. Èesko-nìmecké 
spolupráci mateøských škol se dosud vìnovalo 
málo pozornosti, ale právì v této oblasti se 
otevírají obrovské možnosti budoucí spolupráce 
mezi obìma národy. To, že existují velmi dobré 
a fungující projekty v pøeshranièní spolupráci 
dìtí pøedškolního vìku, Tandem vìdìl, avšak 
neznal problémy, se kterými se tyto projekty 
musí potýkat. Proto Tandem Regensburg ve 
spolupráci s Tandemem Plzeò inicioval rešerši 
na téma projektové spolupráce dìtí ve vìku do 
12 let v pøíhranièní oblasti. Tato rešerše byla 
vydána jako jednodušší brožura, kterou na 
požádání zašleme a je možné ji také stáhnout 
z našich internetových stránek.

Díky prezentacím Tandemu se daøí zvyšovat 
zájem o nová partnerství. Každým rokem se 
však Tandem potýká s jedním problémem – na 
èeské stranì mají v mnohem vìtší míøe zájem 
o zprostøedkování partnerské organizace školy
a na nìmecké stranì obèanská sdružení dìtí
a mládeže. Jinak je poèet žádostí z obou stran 
hranice až pøekvapivì vyrovnaný, ale tato 
nerovnomìrnost ve skladbì žadatelù èasto 
vede k tomu, že nelze nabídnout ideální 
partnerskou organizaci. Na druhou stranu je 
známo mnoho èesko-nìmeckých projektù, na 
kterých spolupracuje èeská škola s nìmeckým 
sdružením. Jedním z dùvodù tohoto rozdìlení je 
skuteènost, že v Èeské republice jsou volno-
èasové aktivity spojeny se školou mnohem více 
než v Nìmecku, kde jsou tyto oblasti striktnì 
oddìleny. V souèasné dobì však probíhá v Nì-
mecku velká diskuse právì na toto téma a je 
možné, že dojde ke urèitým zmìnám.

Partnerská databáze v souèasné dobì 
obsahuje celkem 429 žádostí, z toho je 224 èes-
kých a 205 nìmeckých. Za rok 2004 se na èeské 
stranì objevilo celkem 50 žádostí, z toho 6 od  
jednotlivcù, 7 od sdružení, 1 od instituce a 36 od 
škol. Z nìmecké strany pøibylo do databáze 
celkem 35 žádostí, z toho 1 od jednotlivce, 18 od 
institucí, 4 od škol a 13 od sdružení. V kolonce 
nìmeckých institucí jsou organizace, které jsou 
tìžko zaøaditelné, napø. Støedisko ekologické 
výchovy Annaberg nebo Státní akademie 
vzdìlávání Riesa apod.

jednotlivci 12%
sdružení 14%

školy 72%
instituce 2%

Složení žádostí v roce 2004 na èeské stranì

jednotlivci 12%

sdružení 36%

školy  11%

instituce 50%

Složení žádostí v roce 2004 na nìmecké stranì

Publikaèní èinnost Tandemu je jednou z nej-
dùležitìjších. Mezi úkoly Koordinaèních center 
mimo jiné patøí: „…zpracovávání pracovních 
materiálù a dokumentací a poskytování 
poradenských služeb…“ (viz. kap. 3). Každým 
rokem Centra buï sama vydávají, nebo úzce 
spolupracují pøi vytváøení nìkolika metodických 
materiálù.

14. Publikaèní èinnost14. Publikaèní èinnost

14.1. Nové cesty v pøíhranièní spolupráci14.1. Nové cesty v pøíhranièní spolupráci
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návrh na pøepracování slovníku „Terminologie 
z oblasti pomoci mládeži“ vydaného v roce 1999. 
Cílovou skupinou tohoto slovníku jsou zejména 
vedoucí sdružení dìtí a mládeže, obce, státní 
instituce aj. Hlavním tìžištìm jsou výrazy, které 
nejsou bìžné, ale lidé se s nimi setkají právì pøi 
organizaci a realizaci èesko-nìmeckých 
projektù.

Již zaèátkem roku 2004 zaèalo spoleèné úsilí 
Tandemu, IDM MŠMT a IJABu (Internationaler 
Jugendaustausch- und Besucherdienst e.V.) na 
korekturách, doplnìní a zejména aktualizaci 
užité slovní zásoby. Úloha Tandemu spoèívala 
také v zajištìní koneèných korektur a ve
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14.2. CD-ROM Triolinguale14.2. CD-ROM Triolinguale

CD-ROM èesko-nìmecko-polské jazykové 
animace vznikl ve spolupráci s Nìmecko-
polskou agenturou pro mládež (DPJW – 
Deutsch-polnisches Jugendwerk) v roce 2003. 
Na rok 2004 bylo naplánováno druhé, rozšíøené 
vydání. Díky reakcím jazykových animátorù, 
kteøí Triolinguale používají pøedevším, bylo 
zjištìno, že je tøeba upravit systém her. Pokud 
chtìl nìkdo použít nìkterou z her, bylo nutné, 
aby si návod k ní opsal nebo zapamatoval. Ve 
druhém vydání byly proto pøipraveny všechny 
uvedené hry jako fólie ke stažení tak, aby si 
každý zájemce mohl stáhnout a vytisknout 
pøesnì tu hru, kterou potøebuje. 

Triolinguale prošlo koncem roku velikým 
pøepracováním, kdy byla vytvoøena on-line 
verze. Dosud probíhají úpravy, a tak nebyla 
oficiálnì spuštìna, ale zákonitì to ovlivnilo 
druhé vydání CD-ROMu. Triolinguale se ujala 
firma B Media Solutions s.r.o., která s Tande-
mem spolupracuje na projektu www.ahoj.info 
a na projektu Go Europe Go!. Díky 
jednoduchému administraènímu systému je 
možné v pøípadì potøeby obsah Triolinguale 
mìnit. Kvùli problémùm s diakritikou se 2. vydá-
ní Triolinguale opozdilo a bylo pøesunuto na 
zaèátek roku 2005. V rámci projektu Lingua 
vzniká nahrávka jazykového kurzu. Èást tohoto 
kurzu se objeví také v Triolinguale.

14.3. Eurogames14.3. Eurogames

V roce 2004 pøepracovala organizace Aktion 
West-Ost ve spolupráci s Tandemem Plzeò 
a Nìmecko-polskou agenturou pro mládež 
(DPJW) mezinárodní sbírku her „Eurogames“. 
Tandem Plzeò se podílel na výbìru a formulaci 
her, na pøekladu do èeského jazyka 
a sestavování doprovodných textù, které se 
v novém vydání Eurogames objeví. Velmi 
praktické je na sbírce to, že jsou zde hry 
roztøídìny dle témat a možností použití (napø.: 
hry na zahøátí, seznamování, vyhodnocení 
apod.) a že jsou v nìkolik jazycích na 
samostatných listech. Mezinárodní skupiny si 
tak mohou vzít s sebou jen nìkteré hry a navíc 
jim ve vìtšinì pøípadù i rozumìjí. Hry jsou zde 
uvádìny v nìmèinì, èeštinì, angliètinì 
a polštinì. Tandem Plzeò mìl na starosti èeský 
pøeklad a korektury. V minulých letech Tandem 
prodal více než 40 kusù této publikace. Dotisk se 
oèekává koncem roku 2004, publikace stojí
cca. 215,- Kè.

14.4. Slovníèek pro práci s mládeží14.4. Slovníèek pro práci s mládeží

Pøi úvahách a hledání možné spolupráce 
s Institutem dìtí a mládeže MŠMT v Praze padl



31

14
. 
P
U
B
L
IK

A
È
N
Í 
È
IN

N
O
S
T

15
. 
F
IN

A
N
È
N
Í 
Z

P
R
Á
V
A

spolupráci pøi tvorbì obálky. Slovníèkù bude 
zaèátkem roku 2005 vytisknuto celkem 1.000 
kusù a budou rozdìleny mezi všechny tøi 
spolupracující organizace.

15. Finanèní zpráva 15. Finanèní zpráva 

Jeden ze zøejmých rozdílù mezi Tandemem 
v Plzni a Tandemem v Regensburgu je zpùsob 
financování. Zatímco Tandem Regensburg má 
tøi základní zdroje pro svou existenci – Spolkové 
ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež 
(60 %) a spolkové zemì Bavorsko (30 %) 
a Sasko (10 %), Tandem Plzeò je stoprocentnì 
financován Ministerstvem školství, mládeže 
a tìlovýchovy ÈR. Protože ale úkolem Tandemu 
je mimo jiné: „…vyhledávání a zprostøed-
kovávání pøístupu k dalším finanèním 
zdrojùm…“, snaží se obì Centra získávat 
nemalé finanèní prostøedky i z jiných zdrojù. Na 
èeské stranì je to zejména od Èeské národní 
agentury programu EU Mládež a od Èesko-
nìmeckého fondu budoucnosti. Získané pro-
støedky jsou projektovì èi programovì vázané – 
prostøedky Fondu budoucnosti jsou urèené pro 
program odborných praxí „A je to! Auf geht´s!“, 
prostøedky ÈNA Mládež jdou na èesko-nìmecké 
semináøe a na financování projektového místa 
Evropské dobrovolné služby u Tandemu.

Program EU
Socrates 5%

MŠMT (program EU
Socrates) 3%

ÈNA Mládež 28%
MŠMT (odbor pro

mládež) 57%

Èesko-nìmecký
fond budoucnosti 6%

Jiné pøíjmy 1%

Rozpoèet na provoz Koordinaèního centra v Plzni byl 
rozhodnutím MŠMT ze dne 9. bøezna 2004 schválen, navzdory pù-
vodnímu rozpoètu, pouze ve výši 2.340.000,00 Kè. Na žádost øedite-
le Ing. Jana Lontschara ze záøí roku 2004, kdy byla patrná nutnost 
navýšení na požadovanou èástku, byl rozpoèet opìt navýšen 
o 260.000,- Kè na pùvodních 2.600.000,00 Kè.

15.1. Dotace MŠMT ÈR15.1. Dotace MŠMT ÈR

Tandem Plzeò se snaží získávat finanèní 
prostøedky z více zdrojù. Velmi dobrá spolu-
práce je pøedevším s Èeskou národní agenturou 
programu Evropské unie „Mládež“. Díky 
prostøedkùm urèeným pro pøíhranièní spolupráci 
(Cross Border Cooperation) získal Tandem 
Plzeò z prostøedkù ÈNA Mládež v roce 2004 
celkem 1.265.879,00 Kè. Prostøedky získané 
v prùbìhu roku 2004 byly použity dle 
pøedložených projektù. Nìkteré ze získaných 
prostøedkù mohou být využity až v roce  2005:

15.2. Granty ÈNA Mládež15.2. Granty ÈNA Mládež

Rozdìlení finanèních prostøedkù získaných 
z programu EU Mládež v roce 2004:

pøíruèka 19% EVS 21%

ahoj.info 18%
semináøe 42%

15.3. Program EU Socrates15.3. Program EU Socrates

Finanèní prostøedky získané z programu EU 
Socrates, jsou prostøedky, které v rámci 
partnerství získalo nìmecké nakladatelství 
„Zeitbild Verlag GmbH“. Prostøedky ve výši 
243.830,00 Kè jsou urèeny výhradnì pro èást 
projektu v roce 2004 Go Europe Go! (viz. kap. 
9.2.). Jsou z nich placeny jak mzdové prostøedky 
projektu, tak kompletní náklady spojené 
s projektem. V souvislosti s projektem Lingua 
byly získány prostøedky na dofinancování od 
MŠMT ÈR ve výši 140.000,00 Kè.



úèastnické pøíspìvky
na semináø 58%

spravování programu
odb. praxí 30%

služby spojené s èinností
regionálního poradce

programu EU Mládež 12%
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Finanèní prostøedky pro projekt odborných 
praxí získává Tandem Plzeò a Tandem 
Regensburg souèasnì na základì žádosti 
podané u Èesko-nìmeckého fondu budouc-
nosti. Tyto finance Tandem obdrží vždy na 3. a 4. 
ètvrtletí roku, ve kterém je žádost podána, a na 
1. a 2. ètvrtletí roku následujícího. Tyto prostøed-
ky mohou být použity pro financování èeských 
praktikantù v Nìmecku – za tyto praxe je potom 
odpovìdný Tandem Regensburg a dále pro 
financování nìmeckých praktikantù v Èeské 
republice – za tyto praxe je odpovìdný Tandem 
Plzeò. Zájem o odborné praxe je pøedevším na 
èeské stranì, a proto je pomìr èeských prakti-
kantù v Nìmecku a nìmeckých v Èesku 
pøibližnì 2:1. Celková suma pøíspìvku Èesko-
nìmeckého fondu budoucnosti tvoøí 80.000,- €.

V roce 2004 se konalo na èeském území 
9 praxí nìmeckých praktikantù a to v následují-
cím rozdìlení: 1. ètvrtletí – 1, 2. ètvrtletí – 4, 
3. ètvrtletí – 1, 4. ètvrtletí – 3.  Celkový poèet zú-
èastnìných byl 24 žen, 15 mužù a 3 doprovodné 
osoby. Tyto odborné praxe vèetnì jazykových 
animací a pojištìní stály 270.779,67 Kè.

Èeská strana získává další finanèní zdroje 
na projekt odborných praxí u NA programu 
Leonardo da Vinci. Tyto finance slouží pro praxe 
èeských žákù v Nìmecku. Naproti tomu žádá 
nìmecká strana BMBF (Spolkové ministerstvo 
pro vzdìlání a výzkum), které podporuje 
odborné praxe nìmeckých žákù v Èeské 
republice.

15.4. Èesko-nìmecký fond budoucnosti15.4. Èesko-nìmecký fond budoucnosti

Dále existují také pøíjmy, které plynou 
z úèastnických poplatkù na semináøe poøádané 
Tandemem, z poplatkù za služby spojené 
s èinností regionálního poradce programu EU 
Mládež a z pøíjmù za spravování programu 
odborných praxí.

15.5. Jiné pøíjmy15.5. Jiné pøíjmy

16. Plán èinnosti na rok 200516. Plán èinnosti na rok 2005

Zde je pøipraven kompletní pøehled pøipravo-
vaných akcí. Níže uvedené termíny jsou 
orientaèní a mohou se zmìnit. Veškeré aktuality 
naleznete na internetových stránkách Tandemu 
http://tandem.adam.cz.

V roce 2005 Tandem plánuje podání žádosti 
o akreditaci vzdìlávacích akcí poøádaných k dal-
šímu vzdìlávání pedagogických pracovníkù. 
Øeditelé škol èasto neuvolòují uèitele na tyto 
semináøe a kurzy, které by mìly pedagogy nejen 
vzdìlávat a školit v tématech interkulturní 
komunikace, jazykové animace a prožitkové 
pedagogiky, ale také pomoci navázat a upevnit 
kontakty do sousedního Nìmecka a aktivnì se 
podílet na nìkterých výmìnných pobytech
a projektech. Vedoucí semináøù za pomoci 
tlumoèníkù zajiš�ují kvalitní obsah a prùbìh akcí. 
Akreditací se zvýší zájem nejen ze strany 
samotných pedagogù, ale také ze strany øeditelù 
škol a dalších pedagogických pracovníkù. 
Semináøe budou probíhat ve tøech tzv. 
modulech, které jsou dále blíže pøedstaveny. Ty 
jsou sestaveny tak, aby se nejdøíve úèastníci
z let minulých setkali a vymìnili si své 
zkušenosti. Druhým modulem je partnerská 
burza pro navázání nových èesko-nìmeckých 
školních partnerství a na ni navazuje semináø 
plánovací, který má novì vznikající nápady pod-
poøit a ujasnit si mnohé body v oblasti obsahové 
i organizaèní. Jedná se o jakýsi uzavøený kruh.

Mezinárodní specializovaný veletrh Schola Nova
místo konání: ÈR, Praha
termín: 8. - 10. bøezen 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková
cílová skupina: všichni zájemci
obsah / cíle: V rámci 12. mezinárodního specializovaného veletrhu s tématem škola, vzdìlání 

a vybavení bude pøedstavena èinnost Tandemu, jeho programy a možnosti pro 
širokou cílovou skupinu.

úèastníci: bez omezení

16.1. Plánované akce16.1. Plánované akce
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Semináø výmìny zkušeností  pro obèanská sdružení - èesko-nìmecká setkání: „Vèera, dnes… 

a zítra?“
místo konání: SRN, Furth im Wald
termín: 31. bøezen - 3. duben 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Jiøí Olišar, Tandem Regensburg: Monika Masihi
cílová skupina: obèanská sdružení, pracovníci s mládeží
obsah / cíle: „Profesionálové“ ze sdružení, která již mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti èesko-

nìmeckých výmìn mládeže, zde mají možnost se setkat, vymìnit si navzájem své 
zkušenosti a prodiskutovat budoucnost, možnosti a pøekážky pøi realizaci èesko-
nìmeckých aktivit mládeže.

úèastníci: max. 24 úèastníkù
cena: 500,- Kè
spolupráce: o.s. Slunce, Sojka, Knoflík, Èesko-nìmecký fond budoucnosti, ÈNA Mládež

Semináø pro školy - výmìna zkušeností, modul 1
místo konání: SRN, Hohenberg
termín: 1. - 3. duben 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková, Tandem Regensburg: Hansjürgen Karl
cílová skupina: školy
obsah / cíle: V rámci akce budou pozváni uèitelé se svou partnerskou školou. Pozváni budou 

pøedevším úèastníci semináøù pro školy z let 2000 – 2004. Semináø slouží jako 
vyhodnocení akcí a semináøù a zajištìní kvality akcí budoucích. Úèastníky pøed 
semináøem oslovíme, aby sami posbírali námìty, o kterých chtìjí na semináøi 
hovoøit, napø. pomoc pøi hledání financí.

úèastníci: 24 úèastníkù
cena: 700,- Kè, proplaceno 50 % cestovních nákladù
spolupráce: Ekologické vzdìlávací centrum Hohenberg, Andreas Kunz

Semináø pro odborné školy"Kde tlaèí bota?",zlepšení spolupráce mezi partnery z ÈR a SRN
místo konání: SRN
termín: 21. – 23. duben 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Berková, Tandem Regensburg: Michaela Gramlich
cílová skupina: øeditelé, uèitelé, mistøi z rùzných  typù odborných škol
obsah / cíle: Zlepšení spolupráce mezi partnery, konfliktový management, uskuteènìní spoleèných 

cílù a pøedstav obou partnerù.
úèastníci: 26 úèastníkù
cena: 500,- Kè, proplacení 50 % cestovních nákladù

Semináø a partnerská burza pro sdružení „Mládež a kultura“
místo konání: ÈR, Plzeò
termín: kvìten 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Jiøí Olišar, Tandem Regensburg: Monika Masihi
cílová skupina: èeská a nìmecká sdružení a jiné organizace v oblasti kulturního vzdìlávání 

mládeže
obsah / cíle: Zástupci èeských a nìmeckých sdružení zde mají možnost setkání, navázání 

vzájemných kontaktù a seznámení s oblastí kulturního vzdìlávání mládeže v obou 
zemích, vèetnì prezentace již existujících projektù. Souèástí akce je také návštìva 
zaøízení, které se vìnuje kulturní práci s mládeží.

úèastníci: 24 úèastníkù
cena: 500,- Kè
spolupráce: Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung e.V.

Základní školicí semináø pro on-line redaktory
místo konání: SRN, Waldmünchen
termín: 17. – 19. èerven 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Birgit Müller, Tandem Regensburg: Lenka Hofmanová
cílová skupina: mladí lidé z Èeské republiky a Nìmecka
obsah / cíle: Školení on-line redaktorù slouží k motivaci a dalšímu školení mladých lidí, kteøí mají 

chu� spolupracovat na èesko-nìmeckém portálu pro mládež www.ahoj.info.
úèastníci: 15 úèastníkù
cena: zdarma

Konference pro odborné školy: èesko-nìmecká partnerská burza
místo konání: ÈR, ???
termín: 23. -  25. èerven 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Berková, Tandem Regensburg: Michaela Gramlich
cílová skupina: všichni zájemci
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obsah / cíle: Tandem, NA programu Leonardo da Vinci, InWent, DTIHK pøedstaví programy 
zabývající se nejenom odbornými praxemi a stážemi. Dalším obsahem budou 
odborné pøednášky, pøedstavení úspìšných pilotních projektù. Cílem je nalezení 
nových partnerských škol a institucí v ÈR a Nìmecku, které budou ochotné 
spolupracovat. Tato burza se uskuteèní ve spolupráci s nìmeckým InWentem, což 
je obdoba naší NA programu Leonardo da Vinci.

úèastníci: až 200 úèastníkù
cena: zdarma
spolupráce: InWent Köln, NA programu Leonardo da Vinci Praha, BMBF Bonn, DTIHK Praha, 

Velvyslanectví SRN

Semináø pro uèitele - partnerská burza, modul 2
místo konání: SRN, Würzburg
termín: 23. - 26. èerven 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková, Tandem Regensburg: Hansjürgen Karl
cílová skupina: školy
obsah / cíle: Navázání kontaktù mezi nìmeckými a èeskými pedagogy, kteøí mají zájem o školní 

výmìnu a hledají partnera pro spolupráci. Pozvané budou školy, které jsou 
zaregistrované v partnerské databázi, ty školy, kterým byla odøeknuta úèast na 
semináøi z roku 2004. Partnerská burza bude kombinovanì probíhat se semináøem 
prožitkové pedagogiky, pozváni budou zástupci úspìšného èesko-nìmeckého 
projektu.

úèastníci: 24 úèastníkù
cena: 800,- Kè, proplaceno 50 % cestovních nákladù
spolupráce: Pädagogischer Austauschdienst – PAD, Bonn

Kurs pro jazykové animátory
místo konání: ÈR, Nový Dvùr
termín: 6. – 11. záøí 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková, Tandem Regensburg: Hansjürgen Karl
cílová skupina: všichni
obsah / cíle: Školící kurs navazuje na kursy pro jazykové animátory, které Tandem poøádal v roce 

2002. Semináøe se mohou úèastnit noví zájemci èeský a nìmecký jazyk, který 
se budou uèit hravou formou. Zároveò probìhne i výmìna zkušeností a setkání 
animátorù z roku 2002. Ti budou reflektovat své dosavadní zkušenosti a oprašovat 
své znalosti.

úèastníci: 25 úèastníkù
cena: není stanovena
spolupráce: Lenka Hubáèková, program “ A je to! Auf geht´s!“

Školící semináø pro pokroèilé on-line redaktory
místo konání: ÈR, Plzeò
termín: 9. – 11. záøí 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Birgit Müller, Tandem Regensburg: Lenka Hofmanová
cílová skupina: Mladí lidé z Èeské republiky a Nìmecka, kteøí již mají zkušenosti s ahoj.info, 

úèastníci základního kurzu.
obsah / cíle: Školení on-line redaktorù slouží k motivaci a dalšímu školení mladých lidí, kteøí mají 

chu� dále spolupracovat na èesko-nìmeckém portálu pro mládež www.ahoj.info. 
Semináø je pokraèováním základního semináøe.

úèastníci: 15 úèastníkù
cena: zdarma

Interkulturní semináø na téma kultura
místo konání: ÈR, Rozvadov - Nové Domky
termín: 22. - 25. záøí 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková
cílová skupina: všichni zájemci
obsah / cíle: Ve spolupráci s Interkulturním institutem Pontes a projektovou skupinou KIK – 

Kultura – identita – komunikace nabízíme i letos tento semináø, který se setkal 
s velkých úspìchem a je otevøen široké cílové skupinì. Navazuje na vzdìlávací 
projekt  "Procesy v èesko-nìmeckých skupinách a práce s  nimi".

úèastníci: 20 úèastníkù
cena: 700,- Kè, proplaceno 70 % cestovních nákladù
spolupráce: Institut Pontes, projektová skupina KIK
www: http://www.klik-na-kik.cz
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Semináø pro sdružení a jednotlivce: Šance pro zaèínající èesko-nìmecké týmy „Za hranice 

všedních dnù III.“
místo konání: SRN, Bad Alexandersbad
termín: øíjen 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Jiøí Olišar, Tandem Regensburg: Monika Masihi
cílová skupina: Mladí lidé z Èeské republiky a Nìmecka, kteøí by rádi spolupracovali se svými 

vrstevníky, ale neví jak na to…
obsah / cíle: Cílem akce je pøivést k èesko-nìmecké spolupráci nové lidi, patøiènì je motivovat

a ukázat jim, jak je možné (úspìšnì) spolupracovat. Úèastníci mají pøíležitost potkat 
své vrstevníky, kteøí jsou již aktivní a mají bohaté zkušenosti v èesko-nìmecké 
oblasti. Budou pøedstaveny již existující projekty a úèastníci na základì získaných 
informací (projektový management, financování, interkulturní problematika) vytvoøí 
fiktivní projekty na urèité téma.

úèastníci: 24 úèastníkù
cena: 350,- Kè
spolupráce: sdružení Slunce, Sojka, Knoflík

Semináø pro školy – plánovací semináø, modul 3
místo konání: ÈR, Neètiny
termín: 6. – 9. øíjen 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková, Tandem Regensburg: Hansjürgen Karl
cílová skupina: školy
obsah / cíle: Podpora nových èesko-nìmeckých školních partnerství, pomoc pøi hledání financí, 

ukázka úspìšných projektù. Pozvány budou školy, které navázaly partnerství v letech 
2000-2004.

úèastníci: 24 úèastníkù
cena: 800,- Kè, proplaceno 50 % cestovních nákladù

Semináø pro odborné školy - Fundraising a projektový management
místo konání: ÈR
termín: 19. – 22. øíjen 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Berková, Tandem Regensburg: Michaela Gramlich
cílová skupina: zástupci odborných škol
obsah / cíle: Seznámení s programy odborných praxí a zpùsobem podávání pøihlášek u NA 

Socrates a u NA programu Leonardo da Vinci.
úèastníci: 24 úèastníkù
cena: 600,- Kè, proplacení 50 % cestovních nákladù
spolupráce: NA programu Leonardo da Vinci, Socrates

Interkulturní semináø na téma komunikace
místo konání: ÈR, Nový Dvùr
termín: 20. – 23. øíjen 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková
cílová skupina: všichni zájemci
obsah / cíle: Ve spolupráci s Interkulturním institutem Pontes a projektovou skupinou KIK – 

Kultura – Identita – Komunikace nabízíme i letos tento semináø, který se setkal s vel-
kých úspìchem a je otevøen široké cílové skupinì. Navazuje na vzdìlávací 
projekt – Procesy v èesko-nìmeckých skupinách skupin a práce s nimi.

úèastníci: 20 úèastníkù
cena: 700,- Kè, proplaceno 70 % cestovních nákladù
spolupráce: Institut Pontes, Projektová skupina KIK
www: http://www.klik-na-kik.cz

Semináø pro školky a pøedškolská zaøízení:„Odmalièka II.“
místo konání: SRN, Bad Alexandersbad
termín: listopad 2005
odp. osoby: Tandem Plzeò: Eva Tomková, Tandem Regensburg: ?
cílová skupina: øeditelky a uèitelky mateøských škol
obsah / cíle: V poøadí druhý semináø pro øeditelky a uèitelky mateøských škol kontinuálnì 

navazuje na semináø z roku 2004. Vedoucí èesko-nìmeckých projektù z regionu na 
èesko-nìmecké hranici si budou moci vymìnit své zkušenosti, seznámit se 
s jazykovou animací, financováním projektù, publikacemi a hrami, které jsou pro tuto 
oblast pøíznaèné.

úèastníci: 25 úèastníkù
cena: 700,- Kè, proplaceno 50 % cestovních nákladù
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17. Projekty v roce 2005
17.1. Interkulturní vzdìlávání
17. Projekty v roce 2005
17.1. Interkulturní vzdìlávání

V roce 2005 Tandem naváže na úzkou 
spolupráci se skupinou KIK a nabídne další 
možnosti vzdìlávání v oblasti interkulturní 
komunikace se zamìøením na èesko-nìmeckou 
oblast. Pøipravují se základní semináøe podobné 
tìm, které se konaly v roce 2004 (viz. kapitola 
9.1.), a paralelnì se bude realizovat inten-
zivnìjší dvouleté školení, které bude zamìøeno 
na vedoucí èesko-nìmeckých projektù, které již 
mají základní zkušenosti s interkulturní komu-
nikací.

Základní semináøe se budou konat:

• KIK konflikt: 10. - 13. bøezen 2005 v Dráž-
ïanech (SRN)

• KIK hry: 21. - 24. duben 2005 v Norimberku 
(SRN)

• KIK kultura: 22. - 25. záøí 2005 v Rozvadovì 
(ÈR)

• KIK komunikace: 20. - 23. øíjen 2005 v No-
vém Dvoøe (ÈR)

Vedle ètyø výše zmínìných témat jednotli-
vých semináøù uvažuje projektová skupina KIK
i o dalších tématech, která se zdají být pro úèast-
níky zajímavá. Jedním z nich by mohl být napø. 
semináø o identitì. Ten je zamìøen hlavnì na 
cílovou skupinu úèastníkù, kteøí žijí v jiné zemi, 
popø. ve smíšeném manželství a hledají 
návaznost na vlastní kulturní koøeny. Tato 
témata budou nadále rozpracovávána nejprve
v KIK týmu, aby pak mohla být následnì využita 
jako témata pro další semináøe.

Intenzivní školení pro pokroèilé na téma 
„Výcvik práce s interkulturními skupinami“. 
Výcvik je plánován jako nadstavbová záležitost 
pro ty, kteøí se angažují v èesko-nìmecké práci 
s mládeží a potøebují zdokonalit své 
pedagogické schopnosti a dovednosti a spojit je 
s hlubší reflexí skuteèností kulturních rozdílù 
a potenciálu, který pøinášejí do konfliktních 
situací. Výcvik je plánován na nìkolik pøíštích let 
a je rozdìlen do dvou etap – na základní 
a nadstavbový kurz. Absolvování celého výcviku 
je urèeno pøedevším pro budoucí èleny KIK 
týmu. Výcviku bude pøedcházet ještì semináø, 
kde se budou moci všichni úèastníci seznámit 
s  metodami, které budou na kurzu používány, 
a se základními teoretickými koncepty.

17.2. Ahoj.info
       
17.2. Ahoj.info
       

Èesko-nìmecký internetový portál pro 
mládež prochází v souèasné dobì obrovskými 
zmìnami. Již na konci roku 2004 došlo k vytvo-
øení nového designu, který je ve zkušební fázi,
a právì v této dobì, na zaèátku roku 2005, 
prochází finálními úpravami. Oficiální spuštìní
v novém designu se odhaduje na únor 2005.

Toto ale není jediná zásadní zmìna ve vývoji 
portálu. Jednou z jeho velkých možností je 
tvorba internetových stránek pro registrované 
uživatele bez znalosti jazyka html. To dovoluje 
administraèní systém, který umožòuje vkládání 

obrázkù, textù a dalších prvkù stránek. Právì 
proto se konají semináøe pro on-line redaktory, 
na kterých Tandem vyškolí mladé lidi v práci 
s tímto administraèním systémem tak, aby mohli 
jednoduchým zpùsobem tvoøit stránky kdekoli, 
kde je pøipojení na internet. Idea je taková, že 
èesko-nìmecké skupiny, které se vytvoøí na 
semináøích a pøedstavují sebe, svou zemi nebo 
mìsto èi poukazují napøíklad na zajímavé 
události v oblasti kultury nejen ve svém regionu, 
mohou po skonèení semináøe dále spolupra-
covat právì prostøednictvím portálu. Administra-
èní systém, který dosud bìží na portálu 
www.ahoj.info, bohužel, nelze dále rozvíjet. 
K realizaci skuteèné komunikace mezi mladými 
lidmi a k doplnìní portálu napø. o èesko-
nìmecké diskusní fórum apod. je nutno systém 
dále doplòovat a dále rozvíjet. Bohužel progra-
mátor, který systém vytváøel, ukonèil v Regens-
burgu svou èinnost a další vývoj je tak ztížen. 
Proto Koordinaèní centra rozhodla použít nový 
administraèní systém, který ve spolupráci s fir-
mou, jež pøevzala správu portálu a navrhla nový 
design, bude spuštìn pøibližnì v bøeznu roku 
2005. Nový systém nabízí ucelené a vyzkou-
šené øešení správy webového prostoru a dispo-
nuje novými funkcemi, které portál výraznì 
oživí.

Toto je samozøejmì øešení, které velmi 
výraznì ovlivní portál a práci s ním, avšak ku 
prospìchu koneèných uživatelù, kterým se tak 
znaènì zjednoduší práce pøi vytváøení nových 
stránek.

Již v srpnu 2005 musí Tandem poèítat s další 
nepøíjemnou zmìnou. Dobrovolnice Lenka
a Birgit konèí svùj dobrovolný rok a nastoupí 
noví dobrovolníci/-ce. V únoru je dùležitá rekla-
ma pro nové obsazení dobrovolných míst a moti-
vace vhodných zájemcù o dobrovolnictví
u Tandemu. Tato výmìna je nelehká pro obì 
strany. Rok je krátká doba pro život webového 
portálu, ale pro jedince to znamená dosti velkou 
zmìnu. Naše zkušenosti ukazují, že právì ke 
konci dobrovolné služby – kolem kvìtna a èerv-
na mají dobrovolníci maximum zkušeností se 
svým prostøedím, znají všechny možnosti, které 
hostitelská organizace nabízí, a patøiènì jich 
využívají. Jako by se v tìchto posledních 
mìsících zúroèilo vše za pøedchozí dobu 
dobrovolné služby. Tak je to také v pøípadì 
Tandemu a celého projektu ahoj.info.

17.3. Triolinguale on-line17.3. Triolinguale on-line

CD-ROM èesko-nìmecko-polské jazykové 
animace je výsledkem dlouhodobé práce na 
hravé formì zprostøedkování jazyka jiného 
národa. Tato metoda byla nìkolikrát úspìšnì 
použita pøi èesko-nìmeckých setkání mládeže 
a stala se pro svou nenároènost a neformálnost 
jednou z velmi oblíbených souèástí setkání. 
S úspìchem ji používají také Tandemem 
vyškolení jazykoví animátoøi. Ve spolupráci 
Tandemu s Nìmecko-polskou agenturou pro 
mládež (DPJW) byl koncem roku 2004 spuštìn 
projekt pøevedení CD-ROMu jaz. animace do 
on-line verze. Tím by se velkou mìrou znásobil 
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dosah mezi potenciální zájemce a vedoucí 
èesko-nìmecko-polských projektù.

Na pùvodní verzi CD-ROMu, která vznikla již 
v roce 2003, se vyskytly problémy s diakritikou 
èeštiny a polštiny a znehodnotily tak stávající 
verzi pro další pøepracování a rozšíøení. Proto 
vznikla on-line verze Triolinguale. Její obsah byl 
pøeformátován tak, aby se další podobné 
problémy s diakritikou již neobjevily. Navíc na 
CD-ROMu nebylo možno dìlat zmìny bez 
pomoci odborníka, který CD-ROM jaz. animace  
naprogramoval.

On-line verze obsahuje administraèní modul, 
který bude umožòovat udìlat kdykoli jakékoli 
zmìny a rozšíøení. V roce 2005 bude obsah 
Triolinguale rozšíøen o jazykový kurz. Ten vznikl 
v rámci projektu Lingua a jednou jeho èástí je
i pùvodní obsah CD-ROMu. Do budoucna mùže 
Tandem a DPJW on-line verzi rozšiøovat podle 
potøeby a vznikne také samostatná internetová 
stránka vìnovaná jazykové animaci podle 
Triolinguale. Celý portál jazykové animace bude 
spuštìn bìhem roku 2005.

17.4. Projekt zprostøedkování partnerství17.4. Projekt zprostøedkování partnerství
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Jedním z hlavních úkolù Tandemu je 
zprostøedkování partnerství mezi školami, 
sdruženími, ale také jinými organizacemi. Proto 
Tandem zøídil interaktivní internetovou 
partnerskou databázi, která nabízí možnost 
nalezení vhodného partnera pro èesko-
nìmecké projekty. Partnerskou databázi 
spravují dva tzv. „kontaktíci“, což jsou dvì 
praktikantky v Tandemu Regensburg. Ty mají za 
úkol provádìt neustálou aktualizaci žádostí 
o zprostøedkování partnerství, pøeklady 
jednotl ivých žádostí a pøípadnì také 
zprostøedkování a doporuèení kontaktù. 
U Tandemu pracují pouze na èásteèný úvazek, 
pøibližnì jeden den v týdnu. To se v souèasné 
dobì jeví jako velmi nedostateèné, zvláštì nyní, 
kdy poèet žádostí neustále stoupá. Tandem si je 
vìdom, že pokud nebude silnìji podporovat 
vznik nových projektù, bude poèet stávajících 
výmìn neustále klesat. Proto se musí urèit více 
pozornosti novým projektù mezi novými 
partnery.

Jednou z možností øešení tohoto problému je 
zøízení nového pracovního místa v rámci 
Evropské dobrovolné služby. Dobrovolník nebo 
dobrovolnice by mìli za úkol nejen seznamování

s partnerskou databází a její spravování, ale 
zejména zprostøedkování a vyhledávání 
partnerských organizací a iniciace nových 
èesko-nìmeckých projektù.

Pro dobrovolníka by to skýtalo jedineènou 
šanci nahlédnout do struktury práce s dìtmi
a mládeží v Nìmecku a Èeské republice, 
seznámit se s konkrétními již existujícími 
projekty a iniciovat projekty nové. Po velmi 
pozitivních zkušenostech s dobrovolnou 
službou v rámci projektu èesko-nìmeckého 
internetového portálu www.ahoj.info se tento 
zpùsob zprostøedkování partnerských 
organizací jeví jako velmi vhodný. Jedinou 
pøekážkou, která brání v realizaci, je chybìjící 
místnost pro vytvoøení pracovního místa. Tento 
problém se snad podaøí bìhem roku 2005 
vyøešit.

17.5. Èesko-nìmecké dobrovolnické centrum17.5. Èesko-nìmecké dobrovolnické centrum

Od samého založení Tandemu v Plzni byly 
na rozdíl od nìmecké kanceláøe Tandemu 
Regensburg velmi dotazované aktivity 
a nabídky pro jednotlivce. Pøestože v popisu 
èinnosti není hlavní cílovou skupinou neorgani-
zovaná mládež, snažil se Tandem tuto poptávku 
v nejvyšší možné míøe uspokojit. Proto byl v roce 
2002 spuštìn program „Dobrovolnì“, který 
sumarizuje všechny nabídky pro dobrovolné 
aktivity v Nìmecku – Evropskou dobrovolnou 
službu (EVS) a všechny možnosti Dobrovolného 
roku v Nìmecku (Dobrovolný sociální, 
ekologický, kulturní rok a rok v péèi o památky). 
Tento program spolu s programem hospitací 
„Uèit se navzájem“ je základním kamenem 
nabídek pro jednotlivce. Zájem o dobrovolnictví 
se postupnì zvyšoval. Od roku 2002 je Tandem 
akreditovaná hostitelská organizace a v rámci 
EVS pøijímáme každý rok jednoho nìmeckého 
dobrovolníka/dobrovolnici do projektu èesko-
nìmeckého internetového portálu pro mládež 
www.ahoj.info. Tento zpùsob úèasti na èesko-
nìmecké spolupráci se ukázal jako velmi pøínos-
ným nejen pro jednotlivce, ale také pro Tandem. 
Do roku 2004 se podaøilo vyslat celkem 4 èeské 
dobrovolníky do Nìmecka a kontaktovat nìkolik 
dalších zájemcù. Každé vyslání i pøijetí 
dobrovolníka je spojeno s napsáním projektu, je 
nutný rozhovor s dobrovolníkem a další péèe
o zájemce. S vìtší propagací programu stále na-
rùstá poèet zájemcù o vyslání. Tím však narùstá 
administrativa, která se stává neúnosnou. 
Tandem chce nabídnout možnost úèasti na 
programu dalším zájemcùm, a proto od 1. ledna 
2005 startuje Tandem Plzeò projekt Èesko- 
nìmeckého dobrovolnického centra.

Tìžištìm Centra bude zprostøedkování 
a informování o možnostech dobrovolných 
aktivit v Nìmecku a pøípadnì i v jiných zemích, 
iniciace nových hostitelských míst pro nìmecké 
zájemce nejen v Tandemu, ale také v jiných 
organizacích. Rozšíøila by se tak nabídka 
Tandemu nejen pro èeské jednotlivce, ale také 
pro nìmecké zájemce.

Dobrovolnické centrum bude mít za úkol 
zprostøedkování a informování široké veøejnosti
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o možnostech dobrovolných aktivit v Nìmecku 
a v Èeské republice. V úzké spolupráci s regio-
nálním poradcem vzdìlávacího programu EU 
Mládež bude propagovat nejen Evropskou do-
brovolnou službu, ale celý program Mládež. 
Hlavním zamìøením Centra bude èesko-
nìmecká spolupráce, ale poèítáme s možností 
budoucí spolupráce s organizacemi a dobro-
volníky ze Slovenska, Polska a Rakouska, kde 
má již Tandem navázány první kontakty. 
Pracovník/-ice Centra bude k dispozici pøijíma-
ným i vysílaným zájemcùm o dobrovolnou 
službu. Pro hostitelské projekty bude mít na 
starosti mentorství dobrovolníkù v ÈR a pøí-
padné zastøešení a iniciaci nových hosti-
telských projektù.

Dalšími úkoly centra jsou osobní pora-
denství, konzultaèní hodiny pro jednotlivce, sta-
novení pøesných dob konzultace, komplexní 
nabídky pro jednotlivce, prezentace EVS atd.

17.6. projekt na podporu spolupráce mateø-
       ských škol
17.6. projekt na podporu spolupráce mateø-
       ských škol

Výsledky studie z roku 2004 jasnì ukazují 
nutnost a stálost podpory interkulturní 
spolupráce v pøíhranièní oblasti „odmalièka“.
U odborných pracovníkù, kteøí se doposud
v tomto oboru angažovali, je velká potøeba 
podpory pøedevším pro nadregionální výmìnu 
zkušeností a na praxi zamìøených nabídek 
dalšího vzdìlávání. Zaøízení, která chtìjí 
navázat nové kontakty za hranicí, se èasto cítí 
jako osamocení „bojovníci“ a hledají pro své 
nové projekty setkávání kontakty, poradenství, 
odborný dohled a finanèní podporu.

Zkušenosti z èesko-nìmeckých výmìn 
mládeže ukazují, že pøátelské kontakty od 
útlého vìku mezi obyvatelstvem pøíhranièních 
regionù by mìly být podporovány. Setkávání 
dìtí v raném vìku vede k mnohem vìtší 
normalitì v zacházení s jazykem a kulturou 
sousední zemì a díky tomu umožòují také 
intenzivnìjší interkulturní uèení.

Úèastníkùm projektù èasto chybí prostøedky 
na to, aby mohli zaèít nové projekty nebo 
dokonce založit bilaterální zaøízení. Pravidelná 
setkávání (napø. dennì) s sebou pøinášejí 
náklady, stejnì jako výroba vhodných 
výukových materiálù, napø. „Èeština pro dìti
a uèitele/-ky z mateøských škol“, pøípadnì pak 
speciální pravidelné vyuèování. Nìkterá z dotá-
zaných zaøízení dokonce vznikla z iniciativy 
rodièù. Zde je nutná podpora zvláštì sociálnì 
slabých rodin, aby byl probuzen zájem o pøes-
hranièní spolupráci a byla umožnìna úèast na 
setkáváních.

Velký zájem na obou stranách je o dlouho-
dobé praxe, popø. výmìny spolupracovníkù. 
Právì v oblasti pøedškolního vzdìlávání je 
kontinuita velmi dùležitá. Malé dìti potøebují 
stejné osoby, které by se nemìly stále støídat.

Plánovaný projekt “Podpora výmìnných 
projektù pro dìti do 6-ti let a odborné síly v obla-
sti pøedškolní výchovy na èesko-nìmecké 
hranici“ by se mìl uskuteènit na základì    

realizované studie a v návaznosti na první 
spojovací setkání má být nastartován 
v prùbìhu dvou let. Aèkoli studie zahrnuje i pro-
jekty z oblasti primární školní výchovy, mìl by se 
zde zájem zamìøit výluènì na oblast 
pøedškolního vzdìlávání. Po uplynutí dvouleté 
fáze a evaluace by se mìlo uvažovat o spojení
s primárním školstvím, aby dìti zùstaly v kontak-
tu  a své znalosti èeštiny èi nìmèiny mohly dále 
používat a zlepšovat. Toto je také výslovnì 
doporuèováno rodièi a uèiteli. Vèasná (jazyková) 
podpora následnì zvyšuje kvantitu a kvalitu 
èesko - nìmeckých setkávání mládeže.

Doposud probìhla rešerše finanèních zdrojù 
a v prùbìhu roku 2005 bude podána žádost, 
pøièemž výsledkem by mìl být výše uvedený 
projekt a pracovník na polovièní úvazek. Ten by 
vytvoøil poradenskou sí� pro uèitele a vychova-
tele, zajiš�oval finanèní podporu jejich aktivit, 
poøádal informaèní dny a semináøe k výmìnì 
zkušeností. V rámci kontinuity je na listopad 
2005 naplánován semináø, na kterém se bude 
konkrétnì o projektu hovoøit.

17.7. Projekt Go Europe Go!17.7. Projekt Go Europe Go!

V roce 2005 je v první øadì tøeba dokonèit tzv. 
„multiposter“, což je kombinace novin s pøed-
lohou ke kopírování a velkého plakátu - posteru 
a spustit internetové stránky projektu www.go-
europe-go.net. Obsahová èást tištìných 
materiálù byla dokonèena v prùbìhu prosince 
2004. V lednu 2005 bude vytvoøen nový návrh 
designu internetových stránek a pokud bude 
pøijat, mohly by být stránky spuštìny do provozu 
již zaèátkem února 2005. Zároveò se spuštìním 
internetových stránek budou rozeslány 
multipostery školám po celé Èeské republice. 
Probìhne také rozsáhlá propagace celého 
projektu, která bude pøedevším mládež 
motivovat k úèasti na soutìži.

Ta probìhne od rozeslání multiposterù (únor 
2005) do èervna 2005. Zúèastnit se mohou 
všichni zájemci ve vìku mezi 12 a 21 lety. 
Soutìžit mohou jako jednotlivci nebo v menších 
skupinách. Soutìž se vìnuje nìkolika tématùm. 
Jak by podle mladých lidí mìla vypadat ideální 
výuka jazyka. Jaké mají zážitky z cest po 
Evropì. Jaký mají obrázek o jiných evropských 
zemích a národnostech. Forma pøíspìvkù je 
neomezená.  Mohou to být napø. zajímavé 
fotografie, amatérské video, pantomima nebo 
reportáž ze školní výmìny.  
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Pøíspìvky bude hodnotit vždy národní 
porota, která vybere nìkolik nejlepších 
národních vítìzù. Mezi vybranými pøíspìvky ze 
všech zemí pak mezinárodní porota zvolí 
absolutní vítìze. Soutìž vyvrcholí velkým 
zábavným veèerem pro mládež v Drážïanech 
na podzim roku 2005, kam budou pozváni autoøi 
vítìzných pøíspìvkù. Hlavní cenou je nový 
Smart a plnì hrazený víkend v Drážïanech. Tyto 
ceny dodá hlavní sponzor projektu Daimler 
Chrysler. Dalšími cenami budou jazykové 
prùvodce a jiné menší ceny. Poèet tìchto cen 
záleží na finanèních možnostech projektu a jed-
notlivých partnerù.

Bìhem celého roku 2005 budou pravidelnì 
aktualizovány internetové stránky. Ètyøi hlavní 
rubriky internetových stránek „Hláška“, „Mìsto“, 
„Setkání“ a „Téma“ budou aktualizovány každý 
týden. Jejich obsah budou vytváøet sami mladí 
lidé pomocí jednoduchého administraèního 
systému. Jejich pøíspìvek pak bude vždy 
pøeložen do dalších jazykù. Rubrika „Téma“ 
bude sloužit jako moderované fórum, kde budou 
moci mladí lidé vyjádøit svùj názor na dané téma. 
Aktualizovat se budou také vìdomostní kvíz a ti-
py na cestování. Èást internetových stránek 
bude vìnována uèitelùm a pracovníkùm 
s mládeží. Ti zde najdou mnoho materiálù ke 
stažení, mezi jinými také kompletní ètyøjazyèný 
minikurz nebo multiposter.

Na konci roku 2005 a v lednu 2006 probìhne 
vyhodnocení projektu. Tandem od tohoto 
projektu oèekává, že se dostane do širšího 
povìdomí veøejnosti v celé Èeské republice 
a získá nové kontakty na školská zaøízení 
a organizace pro mládež, které se zatím
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nepodaøilo získat ke spolupráci. Projekt Go 
Europe Go konèí v lednu 2006. Internetové 
stránky www.go-europe-go.net budou aktivní 
ještì po ukonèení projektu a bude zde také 
zveøejnìna závìreèná zpráva o projektu.

V roce 2005 neplánuje Tandem zásadní 
zmìny ve svých programech. Pøipravuje se pou-
ze rozšíøení programu odborných praxí a zcela 
nový program na podporu fundraisingového 
poradenství.

18. Programy v roce 200518. Programy v roce 2005

V roce 2005 dojde k rozšíøení programu 
odborných praxí „A je to! Auf geht´s!“ o projekt 
Leonardo da Vinci. V rámci nìho bude Tandem 
Plzeò jako kontrahent podávat k 11. únoru 2005 
hromadnou žádost na projekt MOBILITY u NA 
programu Evropské unie Leonardo da Vinci
v Praze. Na tomto projektu budou participovat 
partneøi z Èeské republiky (9), ze Spolkové 
republiky Nìmecko (6) a z Rakouska (1). Poprvé 
v historii Tandemu je spolupráce rozšíøena na 
Rakousko.

Odborné praxe se uskuteèní v období od 
1. èervna 2005 do 30. ledna 2007 pøevážnì na 
území Nìmecka. Jedna stáž  probìhne také
v Rakousku. U tohoto typu hromadného projektu 
je financováno 11 doprovodných osob, 74 
úèastníkù, z toho 28 žákù s mentálním 
postižením a  s nespecifikovanými poruchami 
uèení. Žáci budou odbornou praxi vykonávat
v následujících oborech - péèe o nemocné, 
administrativní práce, lesnictví, farmáøské a ku-
chaøské práce, grafik, zlatník, design herních 
pøedmìtù, truhláøské práce, gastronomie. Ve 
dvou pøípadech je zažádáno o dva bìhy.

Celkové náklady na projekt se odhadují 
zhruba ve výši 59.000,- €. 

18.1. Program Leonardo da Vinci18.1. Program Leonardo da Vinci

18.2. Program fundraisingového poradenství18.2. Program fundraisingového poradenství

V souèasné dobì je patrný drobný pokles 
v poètu èesko-nìmeckých projektù. Tandem by 
rád rozbìhl vìtší dotazníkovou akci „zda-li 
a proè tomu tak je“. Z pøedbìžných reakcí však 
vyplývá, že stále více partnerù prohlašuje, že 
svùj zámìr nemohou uskuteènit z dùvodu 
nedostatku finanèních prostøedkù. Díky své 
gremiální práci se však Tandemu jeví tento 
dùvod jako neopodstatnìný. Proto by mìl být 
v roce 2005 spuštìn nový program fundraisingo-
vého poradenství s pracovním názvem „Peníze 
leží na ulici“. Tandem Plzeò má bohaté 
zkušenosti s projektovì vázaným fundraisingem 
v oblasti èesko-nìmecké spolupráce, napø. 
státní dotaèní systém, Èesko-nìmecký fond 
budoucnosti, vzdìlávací programy EU Leonar-
do da Vinci, Socrates, Mládež. Díky velmi dobré 
spolupráci s krajskými úøady získal Tandem 
zkušenosti s grantovými systémy jednotlivých 
krajù.

Nabízí se proto možnost nabídnout všechny 
zkušenosti tam, kde by kvùli nedostatku financí
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došlo ke zkomplikování nebo dokonce k zasta-
vení èesko-nìmecké spolupráce. Program bude 
obsahovat dvì úrovnì – první, virtuální 
poradenství, které bude fungovat pomocí 
e-mailu èi telefonu, druhá úroveò by nabízela 
možnost pøímé konzultace s pracovníky 
Tandemu v Plzni. Tandem by pak uhradil 
cestovné a pøípadnì zajistil ubytování pro 
zájemce. Cílem programu by bylo zcela zdarma 
a ve spolupráci se zájemcem pøipravit návrh 
možných zdrojù finanèních prostøedkù pro 
èesko-nìmeckou spolupráci a jejich kombinaci 
tak, aby v maximální možné míøe bylo zajištìno 
financování projektu. Zájemce by pak odcházel 
z Tandemu s podklady k jednotlivým finanèním 
zdrojùm a pøípadnì s potøebnými formuláøi a ter-
míny možného podání projektu.

Pøíruèka pro èesko-nìmecké výmìny je 
zaèarovaným projektem Tandemu. Sám projekt 
zaèal již pøed nìkolika lety, avšak stále se 
nedaøilo vydat takovou pøíruèku, která by 
obsahovala základní informace, zkušenosti
a návody pro èesko-nìmeckou spolupráci 
mladých lidí. V únoru roku 2004 se Tandemu 
Regensburg koneènì podaøilo tento projekt 
zdárnì dokonèit a nìmeckou verzi pøíruèky je 
možné objednat u našich kolegù. Bohužel, po 
jejím dùkladném proètení se ukázalo, že nìkteré 
kapitoly je tøeba v èeské verzi pozmìnit. Na 
vydání pøíruèky se podaøilo získat grant ÈNA 
Mládež a práce mohou zaèít. Èeská verze 
pøíruèky vyjde koncem èervna 2005.

V publikaci Tandem zúroèil své znalosti, 
zkušenosti a kontakty získané za sedm let své 
pùsobnosti. Kniha vznikala a vzniká v kolektivu 
mnoha autorù. Jednotlivé kapitoly obsahují 
napø.: seznam již realizovaných a existujících 
èesko-nìmeckých projektù, základy interkul-
turní komunikace, rady jak najít nìmeckou 
partnerskou organizaci, školu, sdružení, kde 
získat finanèní prostøedky pro èesko-nìmeckou

19.1. Pøíruèka pro èesko-nìmecká setkání
19. Publikace v roce 200519. Publikace v roce 2005
19.1. Pøíruèka pro èesko-nìmecká setkání

spolupráci, základní informace o SRN a další. 
Publikace bude mít formu šanonu, do kterého 
jsou vloženy jednotlivé listy. Ètenáøi zde získají 
ucelené informace, které bude možno dle 
potøeby vyjmout èi doplnit. Pro další potøeby 
budou vytvoøeny aktualizace, které bude možné 
stáhnout z internetu a nahradit jimi starší verze. 
Toto bude platit zejména pro možnosti 
financování, které se èasto a rychle mìní. 
Souèasnì bude vy tvoøena databáze 
e-mailových adres všech vlastníkù pøíruèky 
a v pøípadì aktualizace budou upozornìni na 
možný download.

19.2. Do Kapsy - 3. vydání19.2. Do Kapsy - 3. vydání

Pøipravuje se další, v poøadí již 3. vydání 
jazykového prùvodce „Do kapsy“. Tento malý 
jazykový prùvodce pro setkání mládeže vznikl
v roce 2002 z iniciativy Tandemu Regensburg. 
Obsahuje èeskou a nìmeckou abecedu, 
jazykovou animaci, jazykovou èást, slovníèek, 
gramatiku, informace o školních systémech,
o cestování i obecné informace o Tandemu atd. 

O slovníèek je od samého zaèátku veliký 
zájem. První vydání bylo ihned rozebráno a dru-
hé vydání bude rozebráno zaèátkem roku 2005. 
Celkem bylo vydáno pøes 10.000 kusù. Jen 
velmi málo èesko-nìmeckých slovníkù je takto 
pøímo zamìøeno na mladé lidi a na jejich všední 
den. Slovníèek je i nadále možno koupit za 20,- 
Kè.

Ve spolupráci s pracovní skupinou Mládež
z Èesko-nìmeckého fóra mládeže vznikne pro 
èeské studenty, kteøí chtìjí studovat v Nìmecku, 
informaèní brožura. Na jejím sestavení se 
podíleli rovnìž ti, kteøí zkušenosti se studiem 
mají, a proto jsou jejich poznámky praktického 
rázu.

Obsah tvoøí prùvodce jednotlivými kroky na 
cestì za studiem ve Spolkové republice 
Nìmecko. Dále zde najdete jak si studium 
zajistit, co zaøídit pøed odjezdem, bìhem studia 
a po pøíjezdu.

Tyto body jsou doplnìny pøehledem typù 
vysokých škol, odkazy na další formy studia, 
strukturou studia a informacemi o uznatelnosti 
nìmeckých titulù v Èechách a naopak. Kapitola 
financování studia je doplnìna pøílohou o mož-
nosti stipendií. Brožura je doplnìna o praktické 
tipy ze života v Nìmecku.

Publikace je konkrétním výsledkem spolu-
práce Tandemu a Èesko-nìmeckého fóra mlá-
deže. Zaèátkem roku 2005 prochází publikace 
posledními korekturami a mìla by vyjít koncem 
února 2005.

19.3. Možnosti studia v SRN19.3. Možnosti studia v SRN

20. Tandem - tým20. Tandem - tým

V roce 2004 došlo k zásadním zmìnám týmu 
nejen v Tandemu Plzeò, ale také v Tandemu 
Regensburg. Zde je krátké pøedstavení Tande-
mu Plzeò:
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Mgr. Eva Tomková
odborná pracovnice pro školy a školská zaøízení 
(od 1.12.2003)

úkoly:
zodpovìdná pracovnice pro spolupráci škol, 
semináøe pro školy, jazykové projekty, slovníky, 
pøekladatelskou linku
projekty interkulturní komunikace, studium 
v SRN
mentorství praktikantù a praktikantek
sestavování mìsíèníku Tandem info

tel.: 377 634 756
e-mail: tomkova@tandem.zcu.cz

Jiøí Olišar
odborný pracovník pro mimoškolní aktivity 
(od 1.10.2003)

úkoly:
mentorování programù „Dobrovolnì“, „Uèit se 
navzájem“ a „Vzdìlávání“
správa internetové partnerské burzy a správa 
internetových stránek Tandemu
regionální poradce ÈNA Mládež

tel.: 377 634 757
e-mail: olisar@tandem.zcu.cz

ing. Jan Lontschar
øeditel Tandemu Plzeò (od 1.4.2004)
od 1.9.1997 do 31.3.2004 odborný pracovník 
pro mimoškolní aktivity v Tandemu Plzeò

úkoly:
vedení kanceláøe
kontakty a spolupráce s jinými organizacemi
koncepèní vedení celého týmu
projekt Juniorteam CZ
finanèní øízení a management

tel.: 377 634 750
e-mail: lontscha@tandem.zcu.cz

Blanka Petrlová
sekretariát (od 1.9. 2002)

úkoly:
pomoc pøi dotazech ve všech oblastech
vedení sekretariátu úètování základních potøeb, 
vedení kanceláøe
administrativa a  komunikace s rektorátem ZÈU

tel.: 377 634 755
e-mail:  petrlova@tandem.zcu.cz
tandem@tandem.zcu.cz
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Iris Riedel
dobrovolnice v rámci EVS
(do 31.8.2004)

Birgit Müller
dobrovolnice v rámci EVS
(od 1.9.2004)

úkoly:
správa èesko-nìmeckého internetového portálu 
www.ahoj.info
propagace èesko-nìmecké spolupráce mladých 
lidí
poradenství pro jednotlivce

tel.: 377 634 758
e-mail: mueller@tandem.zcu.cz

Bc. Kateøina Leheèková
pracovnice projektu Go Europe Go! 
(od 1.2.2004)

úkoly:
projekt Go Europe Go!
public relations

tel.: 377 634 753
e-mail: lehecko@tandem.zcu.cz

Mgr. Eva Berková
odborná pracovnice programu odborných praxí
(od 1.1.2004)

úkoly:
mentorování programu „A je to! Auf geht´s!“
mentorování programu Leonardo da Vinci
prezentaèní dny Tandemu

tel.: 377 634 759
e-mail: eberkova@tandem.zcu.cz
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Tandem Plzeò v roce 2004 vytvoøil nové 
možnosti pro pøípadné praktikanty/-tky. Jejich 
pracovní  náplní  je  ze jména rešerše 
k programùm Tandemu, sestavování informaè-
ních letákù, podílení se na internetových 
stánkách www.ahoj.info, pøeklady èesko-
nìmeckých textù nebo spoluorganizace a foto-
dokumentace právì poøádaných semináøù 
Tandemu.

Zájemci se hlásí jak z ÈR, tak z Nìmecka. 
V roce 2004 praktikovala v Tandemu ve dnech
6. - 30. záøí Elena Rupp, studentka kulturních 
vìd se specializací kulturní dìjiny a jazykovìda, 
z nìmeckého Frankfurtu nad Odrou. Elena 
Rupp absolvovala dobrovolnou službu v Èeské 
republice a znala èeské podmínky i èeský jazyk. 
Pøi dobrovolné službì tehdy získala velice 
pozitivní zkušenosti a chtìla se i v budoucnosti 
vìnovat èesko-nìmeckým vztahùm, napø. ve 
formì mezinárodní práce s mládeží. Sleèna 
Rupp se svých úkolù zhostila zodpovìdnì 
a s elánem. Za mìsíc se jí podaøilo nahlédnout 
do mezinárodní práce s mládeží a svou prací 
velice obohatit Centrum. 

21. podìkování21. podìkování

Na závìr výroèní zprávy bychom rádi 
podìkovali všem, kteøí nás jakýmkoliv 
zpùsobem  podporují, a� finanènì nebo 
morálnì. Dìkujeme pøedevším tìm, kteøí nám 
posílají povzbudivé a kladnì hodnotící pozdra-
vy. Právì takové e-maily èi zprávy, ve kterých je 
podìkování nebo ocenìní naší práce, tvoøí ty 
støípky, které motivují a povzbuzují ve všedním 
dni plném shonu.

Naše podìkování patøí Ministerstvu školství, 
mládeže a tìlovýchovy ÈR, odboru pro mládež. 
Bez jejich podpory (nejen finanèní) si naši práci 
dokážeme jen stìží pøedstavit. S odborem 
spolupracujeme velmi úzce a oceòujeme 
nasazení tìch, kteøí nad námi bdí, jmenovitì 
èinnost bývalého øeditele Jindøicha Fryèe a Dia-
ny Grösslové.

Chceme-li podìkovat konkrétním osobám, 
musíme zmínit paní Dr.  Ludmilu Stuchlíkovou, 
která vedla Tandem Plzeò bezmála 7 let, a Dr. 
Carstena Lenka – bývalého øeditele kanceláøe
v Øeznì, který velkou mìrou ovlivnil tváø 
Tandemu. Bez tìchto lidí by dnes Tandem 
vypadal zcela jinak. Upøímnì jim dìkujeme za
7 let života, které Tandemu dali, za pøátelství, 
podporu a za vše, èemu jsme se mohli pøiuèit.

V neposlední øadì a možná i na prvním místì 
jsme mìli podìkovat rektorovi Západoèeské 
univerzity doc. Ing. Josefovi Prùšovi, CSc., který 
po celou dobu naší existence nad námi drží 
ochrannou ruku – v poèátcích Tandemu jako 
kvestor ZÈU, poté jako námìstek ministra 
školství, tìlovýchovy a mládeže a nyní jako 
rektor Západoèeské univerzity v Plzni. Jeho 
podpora pro nás velmi znamená a velice si ji 
ceníme.

A samozøejmì dìkujeme všem našim 
nìmeckým kolegùm z Tandemu Regensburg, za 
jejich osobní angažování pøi našich setkáních, 
a� již pracovních nebo soukromých, za jejich 
veliké osobní nasazení, které ze dvou, na mapì 
tak vzdálených institucí, kterými Tandem Plzeò
a Tandem Regensburg jsou, vytváøí skuteènì 
jeden tým a jednu organizaci.

20.1. Praktikanti u Tandemu20.1. Praktikanti u Tandemu
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Koordinaèní centrum èesko-nìmeckých výmìn mládeže TANDEM
Jungmannova 3, CZ-301 36 Plzeò, 
Tel.: +420/ 377 634 755, Fax: +420/ 377 634 752
e-mail: tandem@tandem.zcu.cz, http://tandem.adam.cz

Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch
Maximilian Str.7, D-93047 Regensburg
Tel: +49/ (0)941/ 58 55 70, Fax: +49/ (0)941/ 58 55 722
e-mail: tandem@tandem-org.de, http://www.tandem-org.de

Èesko-nìmecký internetový portál pro mládež
Deutsch-tschechisches Internetportal für Jugendliche
http://www.ahoj.info

Internetový portál interkulturní komunikace – projektová skupina KIK
http://www.klik-na-kik.cz

Èesko-nìmecko-polsko-rakousko-slovinský jazykový projekt 
Go Europe Go!
www.go-europe-go.net

 

 

 

22. kontaktní informace22. kontaktní informace
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Koordinaèní centrum èesko-nìmeckých výmìn mládeže TANDEM
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Západoèeské univerzity v Plzni.
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