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Rozjeï to s Tandemem!
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Program Rozjeï to s Tandemem!
Spoleèný program podpory èesko-nìmeckých a èeskorakouských projektù setkávání mládeže pod názvem Rozjeï to
s Tandemem! má motivovat a podpoøit èeské subjekty vyvíjející
volnoèasové aktivity pro dìti a mládež k organizaci a pøípravì
dvoustranných výmìn a setkání mládeže.
Základní informace o programu
• je urèen pro subjekty z celé Èeské republiky
• podporuje setkání dìtí a mládeže ve vìku od 8 do 26 let
• maximální výše podpory je 10 000 Kè na jeden projekt
• žádosti jsou pøijímány prùbìžnì po celý rok
• podporuje projekty založené na hostitelském principu
• je nutné dbát na vyváženost poètu èeských a nìmeckých,
resp. rakouských úèastníkù
• realizace a vyúètování projektu musí probìhnout vždy do
konce kalendáøního roku
• nìmeètí partneøi mohou žádat o finanèní prostøedky KJP
u Tandemu Regensburg

Do programu se mohou zapojit
• spolky
• støediska volného èasu
• nízkoprahová zaøízení a centra
• neformální skupiny mládeže
• školní kluby
• ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející
mimoškolní èinnost pro dìti a mládež, organizace
zøízené církvemi
Podpora není urèena pro školní výmìny ani pro setkání, která
jsou primárnì zamìøena na sport. Sportovní aktivity mohou být
prostøedkem, nikoliv úèelem. Školy se mohou do programu
zapojit pøes školní kluby èi seskupení vyvíjející mimoškolní
èinnost.

Program mùže pøevzít náklady na:
• stravování, ubytování, jízdné èi dopravné úèastníkù
v rámci setkání
• honoráø pro jazykového prostøedníka nebo uèitele jazyka
• materiály související se setkáním èi s nìmeckým jazykem
(metodické pøíruèky, slovníky apod.)
• jízdné a dopravné na výmìnu zkušeností èeských
pracovníkù s dìtmi a mládeží v rámci pøípravné
a hodnotící návštìvy

Pøihlášky
Pøihlášku do programu a další informace najdete na adrese:
www.tandem.adam.cz/rtt
Kontakt
rtt@tandem.adam.cz | tel.: +420 377 634 757
skype: mimoskolni

Programm Mit Tandem loslegen!
Das Koordinierungszentrum bietet mit Unterstützung des
tschechischen Schulministeriums tschechischen Vereinen und
Organisationen, die im außerschulischen Bereich aktiv sind,
einen Zuschuss für gemeinsame Veranstaltungen im internationalen Jugendaustausch mit Deutschland und Österreich an.
Mit dem Förderprogramm sollen Begegnungen von Kindern
und Jugendlichen im Alter von 8 bis 26 Jahren unterstützt
werden. Interessenten können während des ganzen Jahres
Projektanträge stellen. Ein Projekt kann mit maximal 10 000
Kronen gefördert werden.

Tandem
Koordinaèní centra èesko-nìmeckých výmìn mládeže
Tandem v Plzni a Regensburgu jsou v Èeské republice
a ve Spolkové republice Nìmecko celostátními odbornými
pracovišti pro výmìnu dìtí a mládeže mezi obìma zemìmi.
Koordinaèní centra podporují sbližování a rozvoj
všestranných stykù a pøátelských vztahù mezi mladými lidmi
z Èeska a Nìmecka.

