NĚMECKO
Česko-německý program pro mladé profesionály
Evropská akademie v Berlíně (European Academy Berlin, EAB) a česká Asociace pro
mezinárodní otázky (AMO) společně každoročně pořádají (za podpory Česko-německého
fondu budoucnosti) program pro mladé vedoucí pracovníky z obou zemí pod názvem
„Czech-German Young Professionals Program“ (CGYPP). Záštitu nad ním převzali
bývalí prezidenti Václav Havel a Roman Herzog. Do programu bude každý rok zařazeno
celkem dvanáct účastníků, kteří se v průběhu kalendářního roku zúčastní několika
několikadenních seminářů, při nichž budou mít možnost diskutovat s vysoce postavenými
experty a při návštěvách různých míst získávat praktické podněty pro svou práci. Je určen pro
mladé vedoucí pracovníky na střední úrovni řízení. Hlásit se mohou zájemci z různých
oblastí (politika, sdělovací prostředky, nevládní organizace, hospodářství, veřejná správa).
Program je veden v angličtině.
Informace o tom, na jaké konkrétní téma je program zaměřen v určitém roce, jsou
zveřejňovány na níže uvedené webové stránce.
Tento program dává dohromady lidi přicházející z různých profesionálních prostředí.
Vzájemná výměna a sdílení zkušeností má přispět k rozšíření obzoru účastníků a zvětšení
jejich sociálního kapitálu.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto programu. Stanou se členy česko-německého
sdružení absolventů programu („Czech-German Alumni Network“), který bude pravidelně
pořádat různá setkání a různé akce i po skončení jednoročního programu.
Uchazeči mají mít alespoň tři roky praxe. Nutná je schopnost hovořit plynně anglicky.
Každý ze seminářů pořádaných v rámci tohoto programu (kromě týdenního setkání za účasti
absolventů programu z minulých let) začne ve čtvrtek večer a bude ukončen v neděli ráno.
Přihláška musí obsahovat motivační dopis (v rozsahu asi dvou stran) a strukturovaný
životopis. Čeští uchazeči zasílají své přihlášky na následující adresu: Michal Vít
e-mail: michal.vit@amo.cz
Program je organizován v jednoročních cyklech podle kalendářních roků. Uzávěrka
přijímání přihlášek bývá 31. ledna (nutno ověřit na níže uvedené webové stránce).
Kontakt a bližší informace:
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Žitná 27
110 00 Praha 1
Tel.: 724 288 259
Internet: www.cgypp.eu

