
Trilaterální JuLeiCa 2021 (Německo-česko-rumunská) 
22.-28. listopadu 2021 ve vzdělávacím středisku - Spukschloss Bahratal, Saské 

Švýcarsko 

Pracujete rádi s dětmi a mládeží? Chtěli byste se zapojit jako vedoucí v mezinárodních prázdninových 
táborech? Rádi poznáváte nové lidi?  

Pak je náš trilaterální trénink JuLeiCa pro práci s mládeží právě pro vás! 

Co je obsahem našeho kurzu?  
• Základy pro práci s dětmi a mládeží
• Mezinárodní skupina mládeže a týmu
• Skupinová mentalita a vedení skupin
• Základy pro mezinárodní komunakci
• Otázky týkající se práv a ochrany mládeže
• Projektový a finanční management
• Fundraising & práce s veřejností
• Metody v práci s mezinárdní mládeží
• Jazyková animace

Mimoto vás očekává rozmanitý večerní program a možnost poznat spousta milích, mladých lidí z 
Německa, České republiky a Rumunska.  

K čemu se hodí JuLeiCa? 
Průkaz vedoucího mládeže (zkráceně JuLeiCa) je celostátně jednotný a oficiálně uznávaný průkaz pro 
práci s dětmi a mládeží v Německu. Díky našemu mezinárodnímu školení získáš nutné kompetence 
aby jsi se mohl/a postarat o děti a skupiny mládeže během Německo-česko-rumunských projektů 
nebo v práci s dětmi a mládeží v tvém regionu.    
K získání tohoto průkazu je nezbytná plná účast na všech sedmi dnech školení. 

Kdo se může zůčastnit? 
Všichni mladí lidé od 16 let žijící v Německu, Česku nebo Rumunsku. 



 
 
ORGANIZAČNÍ VĚCI  
 
 

Účastnický poplatek: Pro účast na školení JuleiCa účtujeme 
účastnický poplatek (zahrnující  programm, 
přenocování a stravu po dobu celého školení) ve 
výši:  
Pro účastníky z Německa: 65,00 Euro (djo- 50 €) 
Pro účastníky z Česka: 40,00 Euro 
Pro účastníky z Rumunska: 00,00 € (Kvůli 
nákladům za dopravu) 
 

 
Příjezd: 

 
Příjezd je idividuální příp. rádi zorganizujeme 
malé skupinové jízdy.   
Prosím dejte nám o tom předem vědět. Náklady 
na cestu budou pro účastníky z Německa a z 
Česka uhrazeny do výše 60 Euro (cesta tam i 
zpátky). 
Pro účastníky z Rumunska nemůžeme tyto 
náklady uhradit, proto neplatí žádný účastnický 
poplatek. 
 

Místo konání: 
 
 
 
 
 
Další: 

djo-Jugendbildungsstätte Spukschloss Bahratal 
Buchenhain 34 f  
01816 Bad Gottleuba - Berggießhübel 
https://www.kasimir.de/ 
 
Neočekávají se žádné jazykové dovednosti. 
Tlumočník bude k dispozici.  
 

Přihlášení: 
 

https://djo.de/events/trilaterale-juleica-
2021/ 

 
Uzávěrka přihlášek: 

 
20.10.2021 

 
 
  Kontakt a další informace:          Hana Campos (mluví česky) 
 

             hana-campos@djo.de, Tel.: +49 30/44677812  
 
 
Akce od:  Ve spolupráci s: 
     

 
 
 
 
Financováno: 
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