Místo konání a ubytování___________
Seminární prostory a ubytování
Pavilon Říčany
Bezručova 222/68
251 01 Říčany u Prahy
tel.:+420 323 631 073
web: www.pavilon-ricany.cz
e-mail: recepce@pavilonricany.cz
Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových
pokojích, jednolůžkový pokoj může být zajištěn
v případě doplacení příplatku z vlastních
prostředků.
Jízdné
Tandem hradí 70% cestovného.
Cesta autem bude proplacena pouze do výše
jízdného ve vlaku 2. třídy. Spolujízda vítána!
Tlumočení
Po celou dobu semináře je zajištěno simultánní
tlumočení. (Znalost němčiny není podmínkou
účasti).
Česko-německá kontaktní databáze
Pokud hledáte partnerskou organizaci
v Německu, navštivte také naši kontaktní
databázi na www.tandem-org.eu/partner

Přihlášky________________________
K přihlášení na seminář prosím využijte on-line
formulář na stránkách Tandemu:
http://goo.gl/xcmfut
Uzávěrka přihlášek je ve středu 11. září 2015.

Nejpozději 14. září 2015 od nás obdržíte potvrzení
Vaší účasti na semináři a další programové
a organizační informace.

Kontakt___________________________
Tandem
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže

Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže
Michaela Veselá
Riegrova 17, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 634 757
e-mail: vesela@tandem.adam.cz

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch

Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Stefanie Schütz
Maximilianstraße 7, 93047 Regensburg
Tel.: +49 941 585 57-19,
E-mail: schuetz@tandem-org.de

Spolupráce________________________
Seminář je připravován v úzké kooperaci se
Svazem měst a obcí ČR
Gabriela Hůlková
Oddělení vnějších vztahů
tel. +420 234 709 724
mob.:+420 733 182 293
e-mail: hulkova@smocr.cz
Svaz měst a obcí ČR je dobrovolnou, nepolitickou
a nevládní organizací, jejichž hlavním posláním
je obhajovat a prosazovat společné zájmy a práva obcí
a měst ČR a vytvářet tak příznivé podmínky pro jejich
rozvoj. V rámci mezinárodních aktivit Svaz podporuje
české samosprávy v navazování a rozvíjení mezinárodní
spolupráce všech forem, včetně partnerství měst a obcí
nebo zahraniční rozvojové spolupráce.

Česko-německý kontaktní
a plánovací seminář
pro zástupce obcí či měst
a mimoškolně aktivní subjekty
v rámci partnerství měst a obcí
24.–26. září 2015
(čtvrtek až sobota)

Říčany u Prahy, Česká republika

Cílová skupina_______________________

Časový rámec semináře______________

Kontaktní seminář je určen zástupcům měst a obcí
a nejrůznějšímu spektru profesionálních a
dobrovolných pracovníků s mládeží z ČR a SRN,
popř. pro mimoškolně se angažující pedagogy, jejichž
obec, popř. město a organizace/škola hledá
projektového partnera a je aktivní v rámci českoněmeckého partnerství měst a obcí.

Čtvrtek, 24. září 2015, 18:00 hodin do soboty,
26. září 2015 cca 12:30 hodin
(na závěr semináře mohou účastníci využít společný
oběd)

Srdečně zveme i Vaši partnerskou organizaci či
zařízení z Německa, pokud byste chtěli seminář
využít jako plánovací a koordinační.



Představení přítomných organizací a zařízení
s projekty a aktivitami pro děti a mládež
na národní a mezinárodní úrovni

Cíl setkání____________________________



Příspěvky zástupců Svazu měst a obcí ČR
a Deutsche Sektion des Rats der Gemeinden
und Regionen Europas ze SRN k tématu:
Česko-německá, resp. mezinárodní spolupráce
v oblasti mládeže – aktuální trendy a současná
témata

Obsah semináře___________________

Účastníci z ČR a SRN získají příležitost oslovit
zástupce organizací, zařízení a škol k mezinárodní,
resp. česko-německé mimoškolní spolupráci
a naplánovat první společné kroky.
Seminář se bude zabývat současnými trendy
a relevantními tématy (nejen) v oblasti českoněmecké spolupráce mládeže v rámci partnerství
měst a obcí.
Účastníci se navzájem seznámí s inovativními
a neobvyklými přístupy/prvky k prezentaci měst
a obcí.



„Burza organizací“ s informacemi k zastoupeným
zařízením/institucím a školám



Diskuse o možnostech a překážkách
přeshraniční/mezinárodní spolupráce



Příkladné projekty spolupráce

Účastníci budou mít dostatek prostoru k diskusi,
výměně informací, kontaktů a přístupů. Ambicí
semináře je tak prosíťovat kontakty navzájem.



Návštěva/exkurze zařízení z oblasti práce
s mládeží s následnou diskusí

Účastníci získají přehled o aktuálních tématech
v Tandemu a přehled o možnostech financování



Financování projektů česko-německé spolupráce
dětí a mládeže (místní, národní, bilaterální
a mezinárodní úroveň)

Přímo na semináři budete mít možnost konzultovat
Vaše nápady, dotazy a připomínky s pracovníky
Tandemu, SMO ČR a ostatními účastníky semináře.
Vznik nových přeshraničních projektů
a partnerství je vítán!

Žádoucí je přivézt s sebou informační či propagační
materiály, brožury a letáky, které Vaši organizaci
či projekt německým kolegům lépe a názorněji
představí.

TANDEM
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže
Tandem Plzeň a Regensburg podporují sbližování
a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi
mladými lidmi z Česka a Německa. Koordinační centra
poskytují poradenské služby a podporují státní
a nestátní instituce a organizace obou zemí
při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých
výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti
práce s mládeží. Jsme celostátními odbornými
pracovišti České republiky a Spolkové republiky
Německo. Cílem naší činnosti je setkávání mladých
lidí.

www.tandem-org.eu

Dotace na tento seminář byla poskytnuta
ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

