
djo-Jugendbildungsstätte Spukschloss Bahratal
Buchenhain 34f
D-01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel
Telefon: 035023-62844
www.kasimir.de

Podpořeno:            Ve spolupráci s:

Místo konání

Spukschloss Bahratal

Hana Vasatkova
Tel.: 0351-79670750
E-Mail: hana.vasatkova@djo-sachsen.de

Obraťte se na:

JuLeiCa 2015

Zašlete na: 

Tímto se závazně přihlašuji:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Ulice, číslo:

PSČ, město: 

Tel.:

Mobil: 

E-Mail:

Spolek/organizace:

Zvláštnosti (jídlo alergie, atd.):

Interkulturní školení pro budoucí vedoucí 
mládeže (česko-německé)
14.-17.05.2015/ 12.-14.06.2015
Bad Gottleuba - Berggießhübel

djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Sachsen e.V.
Bautznerstr. 45
01099 Dresden
E-Mail: hana.vasatkova@djo-sachsen.de

Přihláška 

Podpis:
(pokud jsi mladší než 18 let, prosíme o písemné 
potvrzení Tvých rodičů)

pro budoucí vedoucí 
mládeže (česko-německé)

Interkulturní 
školení 
 

14. - 17.05.2015  Modul I
12. - 14.06.2015  Modul II

djo-Jugendbildungsstätte 
Spukschloss Bahratal

(na úpatí Saského Švýcarska)
www.kasimir.de



Přihlaš se do 30.04.2015!

Další informace:

Máme omezená místa, proto je lepší se přihlásit co 
nejdříve.

Účastnický poplatek: 850 Kč

Získání certi�kátu je možné, jen pokud se 
zúčastníte celého školení. 

Včetně ubytování, stravy a programu!

Příjezd: příjezd na seminář je individuální. 
Náklady na dopravu budou proplaceny po 
předchozí domluvě.

Detailní informace k semináři a příjezdu obdržíte po 
potvrzení účasti.

Po potvrzení účasti zaplatťe prosím účastnický popla-
tek v průběhu jednoho týdne na toto konto:

djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Sachsen e.V. 
Hana Vašátková
Tel.: 0351 - 796 70 750
E-Mail: hana.vasatkova@djo-sachsen.de

djo-Deutsche Jugend in Europa - Bundesverband e.V.
IBAN: DE82 100 90000 7030706000
BIC: BEVODEBBXXX
Stichwort: Juleica 2015, Jmeno  

Co je zvláštního na tomto školení?

• Základy práce s dětmi a mládeží
• Mezinárodní skupina mládeže a tým
• Skupinová psychologie a vedení skupiny
• Základy interkulturní komunikace
• Právní otázky v ochraně a práci s dětmi a mládeží
• Projektový a finanční management
• Práce s veřejností a fundraising 
• Metody práce v mezinárodním projektu
• Česko-německá jazyková animace

Školení proběhne v mezinárodní česko-německé 
skupině, díky čemuž můžete získat a rozšířit své inter-
kulturní kompetence a na praktických příkladech zjistit, 
jak funguje práce s mládeží v Německu. Zároveň se 
seznámíte se zajímavými lidmi a možná už začnete 
plánovat svůj vlastní mezinárodní projekt. Školení 
odpovídá v Německu uznávané kartě vedoucího 
mládeže (JuLeiCa).  Součástí školení je i interkulturní 
učení a jazyková animace.

Navíc na vás čeká pestrý večerní program, mladí lidé z 
Čech a Německa a milý česko-německý tým

Program:

Uzávěrka: 30.04.2015

Obsah:

Jak mohu získat certi�kát ze školení?

Organizátor:

Co je školení vedoucího mládeže?
Je to školení pro mladé lidi, kteří chtějí být aktivní v 
oblasti mezinárodních projektů mládeže a chtějí se 
připravit na to, aby mezinárodní projekty sami vedli. 

Kdo je djo?
djo-Deutsche Jugend in Europa je německá 
mládežnická organizace, která nabízí množství kursů a 
projektů z oblasti zážitkové pedagogiky, politiky a 
kultury. Djo podporuje také česko-německé výměny 
mládeže.

Podmínkou je min. věk 16 let, účast na kompletním 
školení a hlavně zájem pro práci s dětmi a mládeží. V 
případě úspěšného absolvování školení získáte na 
jeho konci certi�kát od organizace djo-Deutsche 
Jugend in Europa. 

djo - Deutsche Jugend in Europa  
Bundesverband e.V.

Partner:

djo-Deutsche Jugend in Europa  
Bundesverband e.V.
Kuglerstr. 5
10439 Berlin

djo-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Sachsen e.V. 
Bautznerstr. 45
01099 Dresden

Antikomplex o.s.


