Zajímáš se o politické či kulturní dění v České republice a Německu?
Máš v hlavě nápad na projekt, ale nevíš, jak jej realizovat?
Chceš zkusit práci v česko-německém prostředí a nasbírat nové zkušenosti z oblasti mezinárodní
spolupráce?
Tak se k nám přidej!
Česko-německé fórum mládeže hledá nové členy pro funkční období 2009-2011!
Kdo jsme?
dvacet mladých lidí z Česka a dvacet mladých lidí z Německa, kteří společně pracují na projektech, které mají
praktický a pozitivní dopad na dialog mezi oběma sousedícími zeměmi a jejich obyvateli.
Co jsme uskutečnili v letech 2007 - 2009?







podílíme se na přípravě oslav pěti let České republiky a Německa v EU, která se koná 25. dubna 2009 v
Žitavě
zorganizovali jsme workshop pro české a německé učitele a žáky na téma “Význam občansko-politického
vzdělávání na českých a německých středních školách” a organizujeme pódiovou diskusi s experty, které
s zúčastní i ministr školství Ondřej Liška, který celý projekt zaštítil
vydali jsme se skupinou mladých lidí „zuřivě Prahou“ po stopách Egona Erwina Kische
na více než 120 středních školách v České republice jsme seznámili žáky s jejich možnostmi studovat a
pracovat v Německu a angažovat se v mezinárodních projektech
mluvčí Česko-německého Fóra mládeže jsou členy Česko-německého diskusního Fóra vzniklého po
podpisu Česko-německé Deklarace v roce 1997, své zástupce máme i v Česko-německé radě pro
výměnu a spolupráci dětí a mládeže, což nám dává možnost aktivně zasahovat do česko-německého
dění na politické i kulturní úrovni

Co nabízíme?







chceš se podílet na projektech z oblasti kultury, obchodu, politiky, ekologie a vzdělávání a nacházet
tematické průsečíky v přístupu a zájmech obou zemí a to i na politické úrovni
máš nápady a chceš být součástí česko-německého kolektivu
můžeš se účastnit prvního Plenárního zasedání nového Fóra mládeže v termínu 3.-6. září 2009
máš v období od října 2009 do května 2011 čas a chuť účastnit se práce na společných projektech
máš chuť cestovat a poznávat svou i sousední zemi

Co očekáváme?




narodil/a jsi se po 31. květnu 1985 ale před 1. zářím 1993
máš českou nebo německou státní příslušnost a zajímáš se o kulturu a život v Česku a Německu

Jak se přihlásit?
Pokud splňuješ tato kritéria a máš zájem stát se členem, POŠLI DO 29. KVĚTNA 2009 SVŮJ ŽIVOTOPIS
SPOLEČNĚ SE STRUČNOU MOTIVACÍ, z níž bude zřetelný Tvůj zájem o sousední zemi a Tvoje nápady na možné
budoucí projekty Česko-německého fóra mládeže, na adresu: jufo.orga@gmail.com
Chceš vědět více?
Podívej se na naše webové stránky
www.cnfm.cz.

