»Noi promovăm tinere cadre de conducere din România, Bulgaria, Polonia,
Slovacia, Cehia şi Ungaria, care sunt dedicate muncii lor şi care doresc să
schimbe ceva în domeniul public în sensul unei bune guvernări.«

www.goerdeler-kolleg.de
Colegiul Carl Friedrich Goerdeler
pentru tinerele cadre de
conducere din Europa Centrală

Tema celei de a 9-a promoţie, 2009/2010:
Good Governance

Colegiul Carl Friedrich Goerdeler este un program
internaţional de perfecţionare pentru tinerele
cadre de conducere (sau care aspiră la funcţii de
conducere) din sectorul public (administraţie
publică, instituţii publice, organizaţii de interes
social, etc.) din România, Bulgaria, Cehia, Polonia,
Slovacia şi Ungaria.
Țelurile programului
Prin intermediul şederii în Germania, bursierii au
posibilitatea să cunoască în mod intens viaţa şi
munca în Germania, să stabilească contacte
durabile, să acumuleze experienţe spre o calificare
profesională şi să îşi prezinte propriile ţeluri
profesionale. Ei contribuie astfel la cooperarea între
instituţiile europene relevante din punct de vedere
social precum şi la procesul european de integrare.
Colegiul Carl Friedrich Goerdeler oferă:
:: calificare profesională în instituţii germane şi
europene, sub formă de colaborator invitat
:: o ofertă variată de seminarii şi specializări
:: acumularea de competenţe interculturale
:: schimb de experienţă profesională şi personală
:: reţele profesionale transfrontaliere, chiar şi după
încheierea bursei prin activitatea organizaţiei
foştilor bursieri

:: o bursă lunară de 1.380 euro
:: sumă suplimentară pentru soţi şi copii însoţitori
:: asigurare de sănătate, contra accidentelor şi de
răspundere civilă
Condiţii de înscriere:
:: cetăţenie română, bulgară, cehă, maghiară, poloneză
sau slovacă
:: absolvirea cu rezultate excepţionale a unei
Universităţi sau a altei instituţii de învăţământ superior
:: experienţă de lucru în sectorul public (minim un an
la începerea bursei)
:: persoană cu simţ de răspundere social
:: motivaţie şi ţeluri pentru o şedere în Germania
:: persoană cu calităţi de conducător
:: foarte bune cunoştinţe de limba germană
Anul de bursă începe în data de 1 septembrie 2009
şi sfârşeşte la 31 mai 2010.
Informaţii şi înscriere online la adresa
www.goerdeler-kolleg.de.
Termen limită de depunere a candidaturilor:
31 octombrie 2008.

Good Governance
Anul de colegiu 2009/2010 este inspirat de ideea de
Good Governance (guvernare responsabilă/bună
guvernare). Good Governance stă pentru instituţiile
politice eficiente precum şi pentru un mod responsabil
de relaţionare a statului cu puterea politică şi cu
resursele publice. Este vorba de asemenea despre
o nouă înţelegere a conceptelor de guvernare şi
administraţie, care cuprind un control în ansamblu
a dezvoltării sociale prin includerea economiei şi a
societăţii civile şi care dezvoltă mai departe
conceptul statului activant (concept prin care are
loc o împărţire a responsabilităţilor între stat şi
societate).
»Guvernarea responsabilă şi dezvoltarea durabilă nu
pot fi separate.« Kofi Annan

Carl Friedrich Goerdeler
Juristul Carl Friedrich Goerdeler a fost între anii
1930 şi 1936, ca Primar General al oraşului Leipzig,
unul dintre puţinii conducători ai unui oraş mare,
care să nu fi fost membru al partidului nazist. După
retragerea sa din această funcţie a devenit om de
legătură a firmei Bosch cu administraţia berlineză.
Abia angajarea sa la Robert Bosch a făcut posibilă
activitatea sa de rezistenţă împotriva regimului
nazist. Fiind cofondator al cercului civil de
conspiratori împotriva regimului nazist, Goerdeler
a formulat în memoriile sale o serie de reforme
constituţionale precum şi planuri pentru o uniune
europeană. După atentatul eşuat de la 20 iulie 1944,
Goerdeler, care ar fi trebuit astfel să devină noul
cancelar, a fost declarat „trădător“ şi „spion politic
de război“ şi executat în data de 2 februarie 1945
la Berlin.

»Astfel ni se pare a fi oportună o
unificare a popoarelor europene
într-o confederaţie de state. elul său
trebuie să fie, asigurarea absolută
a Europei împotriva oricărei reveniri
a unui război european.«
Carl Friedrich Goerdeler, 1943

Robert Bosch Stiftung
Fundaţia Robert Bosch este una dintre marile
fundaţii din Germania, asociate unei companii.
Ea a fost fondată în 1964 şi continuă eforturile în
domeniul umanitar ale fondatorului şi finanţatorului
ei Robert Bosch (1861 – 1942). Fundaţia se
concentrează în principal asupra domeniilor
înţelegere între popoare, educaţie şi sănătate.
Centrul pentru Europa Centrală şi de Est al DGAP
Centrul pentru Europa Centrală şi de Est al Fundaţiei
Robert Bosch din cadrul Societăţii Germane de
Politică Externă (DGAP) se ocupă de conceperea
şi punerea în practică a proiectelor internaţionale
privind diversele probleme politice actuale precum
şi de analizarea proceselor politice şi dezbaterilor
sociale în Europa Centrală şi de Est. În afară de
aceasta, el administrează şi susţine mai multe dintre
programele finanţate de către Fundaţie. Pentru
Colegiul Carl Friedrich Goerdeler, Centrul
coordonează publicarea programului precum
şi planificarea şi desfăşurarea seminariilor.
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