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                   Stuttgart, leden 2019 
  

Dobrovolná služba v rámci Evropského sboru solidarity 

 v německo-česko-slovenské oblasti vzdělávání ve spolku 

 Vetriebene – Integration – Verständigung e.V. Stuttgart 
  
Od října 2019 nabízíme mladým lidem z Česka účast na jednoletém dobrovolnickém projektu ve spolku Vertriebene – 

Integration – Verständigung e. V. ve Stuttgartu v rámci Evropského sboru solidarity.  Jsme skupina křesťanských spolků, 

která se snaží oživovat německo-česko-slovensko-polské sousedství, podporovat společné vztahy se zeměmi 
 jižní Evropy a z křesťanského hlediska se zasazovat o sjednocenou Evropu.   

 
Pokud je ti mezi 18-30 lety, pocházíš z Čech, máš znalosti němčiny (alespoň základní) a máš čas od října 2019 do září 

2020, můžeš se přihlásit u: 
  
Arbeitsgemeinschaft Katholischer Vertriebenenorganisationen Stafflenbergstr. 46,  D - 70184 Stuttgart   
Bendel.Rainer@t-online.de 
   
Co tě čeká: 

 krásný, aktivní a rozmanitý rok ve Stuttgartu 
 různorodé činnosti v projektech a kanceláři, spolupráce se zaměstnanci a dobrovolníky ze spolků 
 příprava různých seminářů, akcí a dalších mezinárodních projektů 
 spousta zkušeností z interkulturního prostředí. 

  
Tvé konkrétní činnosti: 

 spolupráce při organizaci německo-česko-slovenských vzdělávacích projektů pro mládež i dospělé 
 podpora zaměstnanců a dobrovolníků během ostatních projektů. 

  
Co za to dostaneš: 

 měsíční kapesné a peníze na stravování 
 ubytování 
 zdravotní pojištění 
 účast na dvou seminářích pro dobrovolníky v Německu, které povedou profesionální referenti a na    
 kterých se seznámíš s jinými dobrovolníky z celého světa 
 kurz německého jazyka 
 mentora, který tě bude během služby doprovázet 
 Youthpass, ve kterém budou zaznamenány všechny tvé pokroky a zkušenosti, které jsi za svou službu  
 získal/a. 

  
Přihlásit se můžeš s následujícími podklady: 

 životopis 
 a motivační dopis v německém jazyce. 

 

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2019 
  
Těšíme se na tvou přihlášku! 
  
Dr. Rainer Bendel  

ředitel 
  
Projekt je realizován ve spolupráci s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže - Tandem. Více se o dobrovolné 

službě se dozvíte na stránkách www.ahoj.info/volunteering. 
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