
 
 
 
 
 

 

 

 

   

Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg 
Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze st řední Evropy 
Programový rok 2010/2011, 10. ročník 

Mladí řídící pracovníci z veřejného sektoru 

Dvě poslední rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007 byly pro veřejný 
sektor v nových a ve starých členských státech velkou výzvou. Zvládnutí 
těchto výzev je možné jen s pomocí odborně způsobilých a motivovaných 
mladých řídících pracovníků, kteří disponují přeshraničními kontakty. Nadace 
Roberta Bosche chce programem Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg přispět k 
úspěšnému zvládnutí těchto výzev a úkolů. 

Stipendijní program podporuje každoročně až 25 mladých řídících pracovníků 
z veřejné správy, příspěvkových organizací nebo institucí plnících 
společensky důležité úkoly. Jsou to lidé z Bulharska, České republiky, 
Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, kteří mají zájem o získání 
kvalifikovaných pracovních zkušeností ve veřejném sektoru Německa a ve 
svých zemích usilují o získání vedoucí pozice.  

Stipendisté intenzivně poznávají německou veřejnou správu a seznamují se s 
evropskými předpisy v rámci spolupráce s kolegy v německých nebo 
evropských či v soukromých institucích. Stáže v rámci programu jsou 
koncipovány a realizovány dle individuálních představ a očekávání účastníků. 
Kromě stáží jsou nedílnou součástí pobytu v Německu také semináře a další 
formy odborného vzdělávání. Program má úzkou vazbu na praxi.  

V průběhu programového roku (září – květen) se stipendisté pravidelně 
scházejí i s účastníky ostatních stipendijních programů Nadace Roberta 
Bosche. Propojení s dalšími programy, které podporují mezinárodní řídící 
pracovníky, umožňuje vytváření a upevňování široké sítě mezinárodních 
kontaktů. Stipendisté jsou zároveň „vyslanci“ svých zem. Německým 
partnerům zprostředkovávají informace o svých zemích a o fungování 
veřejného sektoru v nich. Po návratu využívají stipendisté nově získané 
zkušenosti a kontakty. Z pobytu v Německu tak může profitovat širší spektrum 
lidí. Stipendisté se zároveň ve svých zemích stávají zprostředkovateli obrazu 
současného Německa. 

Téma 10. ročníku 2010/2011: Žijme Evropou – utvářejme sousedství 

Stipendijní rok 2010/2011 podporuje a propojuje mladé řídící pracovníky 
oboru přeshraniční spolupráce a mezinárodní vztahy. Základním 
předpokladem jednotné Evropy je úzká spolupráce mezi státy Evropské unie 
a jejími sousedy. V rámci programu Carl Friedrich Goergeler - Kolleg se 
potkávají vedoucí pracovníci z různých zemí, kteří pracují ve stejném oboru. 
Tato síť je důležitým kamenem mozaiky pro budoucnost Evropy. Přispívá k 
odbourávání stereotypů, vytváří důvěru a podporuje eropskou myšlenku 
mírového soužití národů.  
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Strana 2 Evropská unie je často vnímána jako byrokratická a vzdálená občanovi. 
Zapomíná se však přitom, že bez bruselské praxe kopromisů by se 
nerealizovala řada mírotvorných opatření. Stipendijní program umožňuje blíže 
poznat jednak evropské instituce, tak ty německé, které převádějí do reality 
přeshraniční spolupráci a evropskou integraci. Semináře a návštěvy konané v 
rámci programu ukáží, že mezinárodní spolupráce se neodehrává pouze na 
spolkové úrovni. Uskutečňují ji hlavně instituce regionální a komunální. 

Dalším ústředním tématem stipendijního programu Carl Friedrich Goergeler – 
Kolleg je spolupráce s východními sousedy EU. Rozšířením EU v letech 2004 
a 2007 vznikly nové východní hranice, které se mnohým zdají neprostupné. 
Program se snaží měnit obraz Evropy jako „pevnosti“ a ve smyslu porozumění 
mezi národy aktivně podporuje výměnu se státy na východ od EU.  

Finanční podpora 

Během celého programového roku obdrží účastníci programu každý měsíc 
stipendium ve výši 1380,- EUR plus příspěvky na manžela/manželku a děti. 
Cestovné na akce související s programem i náklady na jazykové kurzy v 
rámci stipendijního programu hradí Nadace Roberta Bosche. Stejně tak hradí 
i náklady na pojištění stipendistů po dobu jejich pobytu v Německu. 

Podmínky účasti  

:: bulharská, česká, maďarská, polská, rumunská nebo slovenská státní 
příslušnost 
:: vysokoškolské vzdělání ukončené výbornými výsledky 
:: první pracovní zkušenosti ve veřejném sektoru 
:: pracovní zkušenosti v oboru přeshraniční nebo mezinárodní spolupráce, 
příp. projekt nebo úkol v této oblasti 
:: vědomí společenské zodpovědnosti a angažovanost 
:: motivace a jasné definování cíle pobytu v Německu 
:: předpoklady pro výkon řídící funkce 
:: velmi dobrá znalost německého jazyka 

Příklady z předcházejících ročníků  

Stipendisté jsou z národních ministerstev, mezi nimi i z Ministerstva 
hospodářství Slovenské republiky, regionálních institucí, jakou je např. Úřad 
maršála vojevodství Západního Pomořanska, z inovačních agentur, jakou je 
např. Agentura na podporu malého a středního podnikání v Bulharsku, z 
lokálních samospráv, jakou je Magistrát hlavního města Prahy, z programů 
EU, např. z Maďarské kanceláře programu EQUAL nebo z vědeckých institucí 
typu Akademie ekonomických studií v Bukurešti apod. Oblast jejich zájmu 
sahá od podpory využívání znovuobnovitelných zdrojů energie přes boj s 
daňovou kriminalitou, instituce euroregionu, tvorbu kulturněpolitických 
konceptů, managementu kvality při ochraně spotřebitele až po podporu 
regionálních center. 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

Strana 3 Své stáže absolvují v takových institucích, jako jsou Vládní prezídium 
Freiburg, Ministerstvo vnitra, Spolkový úřad na ochranu spotřebitele, Svaz 
německých průmyslových a hospodářských komor (DTIHK), Vyšší finanční 
ředitelství Porýní, Technologický park Berlin Adlershof a Národní park 
Bavorský les. 

Přihláška 

On-line přihláška pro stipendijní rok 2010/2011 musí být odeslána do 31. října 
2009. Informace a konzultace k přihláškám podává výhradně kontaktní místo 
v Centru pro střední a východní Evropu Nadace Roberta Bosche u Německé 
společnosti pro zahraniční politiku e.V. (DGAP). Z přihlášených zájemců o 
stipendium bude pozváno celkem až 60 kandidátů na osobní pohovor. Osobní 
pohovory se uskuteční v polovině března 2010 v Berlíně.  

Úspěšní kandidáti budou informováni v dubnu 2010. 

SKARB – sdružení absolventů stipendijního programu Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg  

Od roku 2001 absolvovalo tento stipendijní program 189 stipendistů. Mnoho 
z nich využívá nadále kontakty na své německé kolegy i na ostatní 
absolventy. V roce 2002 bylo založeno sdružení absolventů tohoto programu 
s názvem SKARB. Toto sdružení alumni organizuje za podpory Nadace 
Roberta Bosche jednou až dvakrát ročně odborné semináře a pracovní 
setkání pro absolventy i zainteresovanou veřejnost. Tato pravidelná setkání 
posilují kontakty mezi bývalými stipendisty a zároveň slouží dalšímu rozvoji 
programu. Bývalí stipendisté usilují o další předávání svých kontaktů i 
zkušeností ve svých i v sousedních zemích (např. Ukrajina). Rozvíjejí rovněž 
své pracovní kontakty s Německem.  

Nadace Roberta Bosche  

Nadace Roberta Bosche je jednou z největších politicky nezávislých firemních 
nadací v Německu. Je vlastníkem 92 procent základního kapitálu firmy Robert 
Bosch GmbH. Nadace byla založena v roce 1964 a ve své činnosti navazuje 
na veřejně prospěšné úsilí zakladatele firmy a donátora Roberta Bosche 
(1861 - 1942). 

Nadace se ve své práci zaměřuje prioritně na oblast porozumění mezi národy, 
vzdělávání a zdraví. 

Ve Stuttgartu provozuje nemocnici Roberta Bosche, Institut klinické 
farmakologie Dr. Margarete Fischer-Bosch a Institut historie medicíny. 

Od roku 1964 do roku 2008 podpořila Nadace Roberta Bosche programy a 
projekty částkou ve výši zhruba 840 milionů EUR. V roce 2008 na tyto účely 
uvolnila cca 60 milionů EUR. 

Další informace a online přihláška 
na www.goerdeler-kolleg.de 

Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik 
Zentrum für Mittel- und Osteuropa 
der Robert Bosch Stiftung 
Paní Marie-Lena May 
Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin 

m.may@dgap.org 
+49 (0) 30 25 42 31-13 

www.skarb.org 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

Strana 4 
Centrum pro Střední a Východí Evropu při DGAP  

Centrum pro střední a východní Evropu Roberta Bosche při Německé 
společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) spravuje a podporuje několik 
programů Nadace Roberta Bosche. Jejich cílem je financování a propojování 
nadaných mladých vědeckých pracovníků a odborníků, kteří pracují ve 
výkonných funkcích ve střední a východní Evropě a v Německu. Pro Carl 
Friedrich Goerdeler- Kolleg koordinuje toto centrum výběrová řízení a 
připravuje a realizuje průvodní semináře programu. Posláním Centra jako 
takového je příprava a realizace mezinárodních projektů k aktuálním 
politickým tématům, jakož i analýza politických procesů a občanské diskuze v 
zemích střední a východní Evropy.  

Carl Friedrich Goerdeler 

Právník a specialista na správní právo Carl Friedrich Goerdeler byl v letech 
1930-1936 primátorem města Lipska. Jako jeden z mála starostů velkých 
měst nebyl členem NSDAP (Národně socialistické německé dělnické strany). 
Po odstoupení z funkce starosty byl zaměstnán u firmy Bosch, kde mohl 
vykonávat protinacistickou odbojovou činnost.  

Jako spoluzakladatel civilní spiklenecké skupiny proti nacistickému režimu 
navrhl Goerdeler ve svých memorandech nové ústavně-politické uspořádání i 
plány pro Evropskou unii. Po nezdařeném atentátu 20. července 1944 na 
Hitlera byl Goerdeler, který se měl stát novým říšským kancléřem, dne 2. 
února 1945 v Berlíně popraven jako „zrádce“ a „politický válečný špion“. 

Průběh stipendijního roku  

Stipendijní rok trvá devět měsíců. Začíná v září 2010 a končí v květnu 2011. 
Na konci května 2010 se koná (z části společně se stipendisty 
předcházejícího ročníku) pětidenní setkání v Berlíně a okolí, jehož cílem je 
vzájemné seznámení, příprava na budoucí pobyt v Německu a konzultace a 
upřesnění míst vhodných pro stáže. 

Úvodní seminář (září 2010 – Stuttgart a Berlín) 

První seminární fáze začíná ve Stuttgartu slavnostním zahájením, kterého se 
zúčastní i stipendisté programu podporujícího mladé řídící pracovníky z USA 
(Fellowship Program). Stipendisté se seznámí s domem Roberta Bosche, v 
němž sídlí Nadace Roberta Bosche, a s firmou Robert Bosch GmbH. 
Návštěva Magistrátu města Stuttgart a Zemské vlády Badenska-
Württemberska společně s exkurzí po regionu Horní Porýní prohloubí znalosti 
o německé zemské a komunální správě a umožní první seznámení se 
s fungujícím systémem přeshraniční spolupráce. 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

Strana 5 Následný dvoutýdenní pobyt v Berlíně zprostředkuje stipendistům formou 
přednášek, diskuzí a skupinové práce detailní informace o dějinách, politice, 
hospodářství, společnosti a kultuře v Německu. Seminář je zároveň úvodem 
do německých struktur a postupů správy na úrovni státu, spolkových zemí a 
komun. Je velmi prakticky zaměřený a vyžaduje aktivní účast stipendistů. 
Návštěvy spolkových institucí, spolkových správních orgánů, médií a aktérů 
angažujících se v hospodářské, vědecké a občanské společnosti v Berlíně a 
Lipsku zprostředkovávají názorný obraz veřejného sektoru v Německu. 
Společné akce s americkými stipendisty stipendijního programu podporujícího 
americké řídící pracovníky (Fellowship Program) umožňují intenzivní výměnu 
zkušeností mezi stipendisty různých národností a s různým profesním 
zázemím. Nabídka seminářů je doplněna dalším vzděláváním souvisejícím s 
tematickým zaměřením 10. ročníku a s akcemi k 20. výročí znovusjednocení 
Německa. 

První stáž (říjen 2010 až leden 2011) 

První stáž se uskuteční po dohodě s Nadací Roberta Bosche na 
ministerstvech, úřadech, v neziskových a příspěvkových organizacích a 
dalších institucích veřejného sektoru. Stipendisté tu uplatňují své vlastní 
pracovní zkušenosti, seznamují se s rozhodovacími procesy a se způsobem 
práce. Zároveň mohou čerpat a rozvíjet nové impulzy pro svou budoucí 
pracovní činnost po návratu do své vlasti. Stipendisté se případně během 
první stáže zabývají konkrétním úkolem vyplývajícím z jejich práce v domácí 
instituci. 

Tři mezisetkání (konec října 2010, konec listopadu 2010, konec února 2011) 

Tři tzv. mezisetkání se věnují aktuálním tématům přeshraniční a mezinárodní 
spolupráce. Úkolem setkání je výměna zkušeností mezi stipendisty a domluva 
dalších stáží s Nadací. Mezisetkání se uskutečňují na různých místech 
Německa, příp. sousedním států. 

Seminář manažerských dovedností (leden 2011, Klášter Seeon/Bavorsko) 

Tuto seminární fázi tvoří několikadenní intenzivní seminář týkající se 
technikvyjednávání, prezentace, rétoriky, krizového, časového a projektového 
managementu. Na závěr proběhne evaluace první stáže. Začíná se s 
přípravou na návrat do domácí země.  

Druhá stáž (únor – květen 2011)  

Druhou stáž absolvují stipendisté v jiné instituci, přičemž může určitým 
způsobem navazovat na první stáž, na práci v domácí instituci nebo může 
sloužit dalšímu profesnímu růstu stipendistů. S podporou Nadace Roberta 
Bosche a hostitelské instituce rozvíjí stipendisté svá pracovní témata a 
podporují svou hostitelskou instituci při konkrétních projektech. 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

Strana 6 
Seminář zaměřený na problematiku Evropské unie (březen/duben 2011)  

Zde bude největší pozornost věnována otázkám Evropské unie (rozšíření, 
ústava, možnosti nových členů EU). V průběhu této studijní cesty navštíví 
stipendisté mimo jiné instituce EU, různé zájmové skupiny, dále osobnosti 
hospodářského a společenského života a vybraná zastoupení regionů a zemí 
v Bruselu příp. v dalších městech, která jsou centry evropských institucí jako 
je Straßburg nebo Luxemburg.  

Závěrečné setkání (květen 2011) 

Závěrečné setkání slouží ke konečnému vyhodnocení celého programu. 
Zúčastní se ho i stipendisté následujícího ročníku. Cílem je předávání a 
výměna získaných zkušeností a shromažďování podnětů pro další rozvoj 
tohoto programu. Vedle slavnostního předávání certifikátů absolventům a 
seznamování se s následujícím ročníkem je součástí programu i seminář, 
jehož hlavní náplní je příprava na návrat do domácí instituce. 
 Stav: 07/2009 

 


