
djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V. 

djo-Deutsche Jugend in Europa – Bundesverband e. V. Berlín, Německo, 
hledá od 17. 8. 2020 na dobu jednoho roku

dobrovolníka nebo dobrovolnici 
v rámci Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+ 

djo-Deutsche Jugend in Europa je veřejně prospěšný nezávislý svaz mládeže činný v oblasti 
interkulturní práce s mládeží. Zasazujeme se o sjednocenou a demokratickou  Evropu, ve které je 
rozdělující charakter hranic překonán. V rámci mezinárodní práce s mládeží, kulturního vzdělávání a 
integrace organizujeme setkání a výměny mládeže zaměřené na porozumění a usmíření. Dalším 
těžištěm naší práce je podpora zapojení mladých lidí do občanské společnosti. 

Co tě čeká - rok plný nových vědomostí a dovedností v Berlíně
- seznámení se strukturou práce s mládeží v Německu
- praktické pracovní zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží
- kontakt s našimi českými partnery
- příprava v Česku na tvůj dobrovolnický pobyt v Německu
- obdržíš dobrovolnickou smlouvu, ve které jsou uvedeny údaje o výši

příspěvku na kapesné, stravu, ubytování a všechna práva a
povinnosti

- pomoc při hledání ubytování
- pojištění a dovolená
- požnost samostatně realizovat vlastní projekt

Tvé úkoly - příprava a realizace česko-německých programových týdnů,
trilatelární Juleicy a školení multiplikátorů

- podpora referenů/referentek v oblasti mezinárodních výměn mládeže
(projektový a finanční management)

- podpora v administrativních procesech, komunikace se zahraničními
partnery

- účast na setkáních se zahraničními projektovými partnery
- komunikace se zahraničními projektovými partnery
- účast na projektech djo-Deutsche Jugend in Europa 

Předpoklady - věk mezi 18 a 30 lety
- bydliště v Česku
- zájem o česko-německou výměnu
- znalost německého jazyka  (min. B2)
- zájem aktivně se účastnit na mezinárodních projektech



djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V. 

djo-Deutsche Jugend in Europa,       Tel.: 030 - 44 67 78 - 10  Mail: info@djo.de 

Bundesverband e.V.       Fax.: 030 - 44 67 78 - 11 Internet: www.djo.de 

Kuglerstraße 5, 10439 Berlin 

Získáš 400 € na  stravování a kapesné. Mimo to dostaneš  jízdné pro městskou hromadnou dopravu 
a budeš pojištěn(a). Pracovní doba je 35 hodin týdně  s nárokem na 30 dnů dovolené v roce. 
Měsíčně Ti bude propláceno nájemné do 400 €.

Máš zájem? Tak zašli strukturovaný životopis a krátký motivační dopis v němčině nebo 

angličtině Theres du Vinage: theres-duvinage@djo.de do 24.07.2020

Více informací: djo-Deutsche Jugend in Europa – Bundesverband e.V. 
Kuglerstraße 5, 10439 Berlin 
tel. +49 30 446 778 10 
www.djo.de 

Bližší informace o vysílající organizaci: www.tandem-org.cz 

Bližší informace o hostitelské organizaci: www.djo.de 

Bližší informace o EFD naleznete na www.jugend-in-aktion.de 
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