
EU-Asistenti v odbore 

vzdelávania dospelých 

 

 

PROGRAM EURÓPSKEJ ÚNIE GRUNDTVIG/ 
ASISTENTSKÉ POBYTY  

PRE ŠTUDENTOV,ABSOLVENTOV A PRACUJÚCICH 
V ODBORE ANDRAGOGIKA  

Európska únia otvorila dalšie možnosti výmenných pracovných a vzdelávacích pobytov v 
rámci programu celoživotného vzdelávania Grundtvig.  Grundtvig je špecificky program, 
zameraný hlavne na sektor vzdelávania dospelých, ktorý v rámci programu "Asistentúry" 
umožňuje pracovné stáže nielen absolventom  a pracujúcim, ale aj študentom 

andragogiky s minimálne bakalárskym vzdelaním. Organizácia "Spendenberatung 
SCHENcK" zastrešuje niekoľko organizácií v Berlíne, ktoré sa venujú vzdelávaniu 
dospelých, a ktoré ponukajú v rámci programu Gruntdvig/Asistentúry miesto asistenta 
manažmentu na maximálnu možnú dobu pobytu 45 týždňov.  

Náplň práce asistenta: 

• starostlivosť o referentov a školených (klientov) počas 
školení/workshopov/prednášok a pod. 

• otázky súvisiace s organizáciou priestorov 

• časový a informačny manažment (koordinacia termínov, korešpondencia s 
klientmi a školiacimi pracovníkmi) 

• marketing  
• pomoc pri bežných úlohách v sekretariáte 

Priklady organizácií v Berline,ktoré ponukajú asistentské miesto: 

• Gemeinnütziges Bildungswerk GmbH – WORKS: doplnkové vzdelávanie pre 
pracujúcich a nezamestnaných 

• Telefonseelsorge Berlin Brandenburg e.V.  - školenia poradcov na Linke 
Dôvery 

• Life e.V.- Coaching a doplnkové vzdelávanie žien 

• Theater Thikwa e.V. – doplnkove vzdelávanie hercov s mentálnym 
postihnutím 

• Paritätische Akademie gGmbH – vzdelávacie programy pre dobrovoľníkov v 
sociálnej sfére 

• BehindertenSportVerband – školenie rehabilitačných trénerov  



Po analýze záujmov a kompetencií záujemcov, sprostredkujeme kontakt aj na 

daľšie organizácie. 

 

Komplexnosť ako aj výška zodpovednosti jednotlivých úloh je závislá od rečových  a 
všeobecných znalostí kandidátov. Prvé týždne pobytu sú zamerané na zoznámenie sa s 
organizaciou. Uchádzači by mali už vopred mať dobré vedomosti v nemeckom jazyku. V 
prípade úspešnej prihlášky EU prispieva na prípravný jazykový kurz v domácej krajine. 
Jedným z cieľov  programu je zlepšenie jazykových znalostí. Prípadným záujemcom 
pošleme podrobnejšie informácie o jednotlivých organizáciach ako aj  popis pracovnej 
náplne asistenta. 

Konkrétne požiadavky ako aj detailné informácie ako vyplniť prihlášku sú uverejnené na 
stránkach národnej agentúry EU v Bratislave:  

http://web.saaic.sk/llp/sk/doc/letaky/Grundtvig/2009/GRU_09_Asistentury.pdf 

  
EU financuje formou grantov pobyt asistenta v hosťovskej krajine. Konkrétne údaje sú 
tiež na stránkach www.saaic.sk , výška grantov sa pohybuje v hodnote ca. 800 € na 
mesiac. 

Termín odovzdania žiadostí je 31.03. 2011. Pobyty sa začínajú v auguste až septembri 2011 a 
trvajú maximálne 45 tyždňov.  

Každá prihláška podstúpi výberové konanie Národnej Agentúry v Bratislave. Uchádzači sa 
však najskôr musia skontaktovať s našou organizáciou, pretože súčasťou každej prihlášky 
na asistentúru je osobná pozvánka hosťovskej organizácie. Pripadní záujemcovia/ 
záujemkyne by mali zvážiť, ktorý okruh tém ich zaujíma a podľa toho si vybrať 
organizáciu, v ktorej sa chcú uchádzať o miesto asistenta.  

V pripade záujmu sa s nami skontaktujte najneskôr do konca januára 2011! 

Kontakt:  
 
Spendenberatung SCHENcK 
Dipl. Kffr. Stanislava Schenck  
Mahlerstrasse 38A  
13088 Berlin  
0049-30-96248000/ 0049-171-4550835 
stana.schenck@spendenberatung.de    www.spendenberatung.de 

 

 


