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Kontaktní adresa pro zájemce o stipendium:
Marie-Lena May
Telefon: +49 (0) 30/25 42 31-13
Fax: +49 (0) 30/25 42 31-16
Email: m.may@dgap.org
Web: http://www.dgap.org

Nadace Bosch program
Goerdeler Kolleg
Německá Nadace Roberta Bosche v těchto dnech
vypisuje nekomerční mezinárodní vzdělávací program
pro mladé řídící pracovníky ze střední Evropy (a tedy i
z České republiky), pod názvem Carl Friedrich
Goerdeler-Kolleg.
Letošní ročník 2010/2011 se zaměřuje na téma:
"Žijme Evropou – utvářejme sousedství".
Výběrové řízení 10. ročníku programu je určeno
mladým perspektivním a motivovaným pracovníkům z
veřejného sektoru (veřejné správy, příspěvkových
organizací, obecně prospěšných společností atd.) z
Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska,
Rumunska a Slovenska. Jedná se o devítiměsíční
vzdělávací a pracovní stipendijní pobyty v Německu,
jejichž cílem je zlepšení mezinárodní spolupráce
společensky relevantních institucí a prohloubení
evropské integrace.
Program stipendistům nabízí zvýšení odborné
kvalifikace v rámci pracovních stáží v německých a
evropských institucích, širokou nabídku dalšího
vzdělávání, zisk bohatých interkulturních zkušeností a
navázání profesních mezinárodních kontaktů.
Podmínky účasti jsou: bulharská, česká, maďarská,
polská, rumunská nebo slovenská státní příslušnost;
vysokoškolské vzdělání ukončené výbornými výsledky;
předpoklady pro výkon řídící funkce; motivace a jasné
definování cíle pobytu v Německu; první pracovní
zkušenosti ve veřejném sektoru; vědomí společenské
zodpovědnosti a angažovanost a velmi dobrá znalost
německého jazyka.
Výše měsíčního stipendia v tomto programu je 1380,eur,
stipendisté dále
obdrží příplatky
na
manžela/manželku a děti a jsou po celou dobu
pobytu v Německu standardně pojištěni.
Programový rok začíná 1. září 2010 a končí 31.
května 2011.
Uzávěrka přihlášek je 31. října 2009.

Filmová cena Lux 2009 má tři
finalisty
Na filmovém festivalu v Benátkách byly představeny
tři filmy, které budou soutěžit o cenu LUX 2009,
kterou každoročně uděluje Evropský parlament. Jedná
se o švédsko-bulharský film „Východní hry“ Kamena
Kaleva a snímek „Sturm“ Hanse-Christiana Schmida,
který
vznikl
v
německo-dánsko-nizozemské
spolupráci. Třetí film „Vítejte“ je francouzskou
produkcí, natočil jej Philippe Lioret.
Všech 736 europoslanců bude 25. listopadu ve
Štrasburku hlasovat o vítězném filmu, který bude
v Evropském parlamentu oceněn filmovou cenou LUX
za rok 2009. Více na: http://prixlux.eu/

7. Rámcový program

Sedmý
rámcový
program
výzkumu
a
technologického rozvoje. Jedná se o základní
nástroj EU pro financování výzkumu v Evropě,
který platí od roku 2007 do roku 2013. Rozpočet
EU na příštích sedm let činí 50,5 miliardy eur a
rozpočet Euratomu na příštích pět let představuje
2,7 miliardy eur1. Oproti RP6 to v cenách roku
2004 představuje nárůst o 41 % a ve stávajících
cenách o 63 %. RP7 je navržen, aby reagoval na
potřeby Evropy v oblasti zaměstnanosti a
konkurenceschopnosti. RP7 realizuje podporu
výzkumu ve vybraných prioritních oblastech s
cílem, aby si EU v těchto sektorech vybudovala a
udržela postavení předního světového hráče.
Více informací a nové výzvy na:
http://www.fp7.cz/
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Přihlašte se do soutěže
Juvenes Translatores!
III. ročník soutěže Evropské komise pro mladé
překladatele je tady. Jejich střední škola se může do
soutěže s názvem Juvenes Translatores („mladí
překladatelé“ v latině) přihlásit již od 1. září. Letošní
ročník soutěže, pořádané Generálním ředitelstvím
Evropské komise pro překlady, se uskuteční 24.
listopadu 2009. Mohou se jej zúčastnit studenti
narození v roce 1992.
Účelem soutěže je propagovat používání cizích jazyků
v Evropě a upozornit na význam překladu.
Kdo se může zúčastnit?
Přihlásit se může kterákoli
střední škola v EU, a to
nejpozději do 20. října.
Krátce poté Komise vylosuje
školy, které se soutěže budou
moci zúčastnit (maximálně 690 škol). Tento výběr je
nutný, jelikož počet účastníků je předem omezen. Do
15. listopadu musejí vybrané školy zaslat jména
nejvýše pěti studentů, které do soutěže vybraly, a
jazykové kombinace, které si studenti zvolili.
Studenti si mohou z 23 úředních jazyků EU vybrat, z
kterého jazyka budou překládat a do kterého.
Profesionální překladatelé však z důvodu dosažení
maximální kvality zpravidla překládají do své
mateřštiny či jazyka, který ovládají nejlépe a ve
kterém se nejlépe vyjadřují.
Soutěžní překlady budou hodnoceny profesionálními
překladateli Evropské komise. Vítězové soutěže budou
v roce 2010 pozváni do Bruselu na slavnostní předání
cen za přítomnosti evropského komisaře pro
mnohojazyčnost. Během návštěvy Bruselu budou mít
možnost se setkat s vítězi z ostatních zemí a s
překladateli z evropských institucí. Hodně štěstí!
Více informací: http://ec.europa.eu/translatores

Odborníci poradí jak získat
práci v zahraničí
- Chcete pracovat v zahraničí a nevíte jak na to?
- Zajímají vás nabídky volných pracovních míst v
různých koutech Evropy?
- Potřebujete poradit, na co si dát pozor a jak se
zorientovat v nabídce pracovních agentur, abyste
nenaletěli?
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… Pokud ano, tak přijďte na povídání o práci v EU,
během kterého budete mít možnost se seznámit se
zahraničními pracovními programy a získáte
informace o volných pozicích i nových profesních
příležitostech po celé Evropě!
Kdy a kde?
KDY: v pondělí 26. října, v 16.30 hod.
KDE: Klub kultury v Uh. Hradišti – salonek č. 3 (v 1.
patře)
„Do
Evropy
za
prací
a
zkušenostmi”
(beseda z cyklu EU na dosah)
Poradkyně celoevropské sítě EURES, která působí při
úřadech práce ve všech krajích, Vám zdarma poradí:
- Jak hledat volná místa i sezonní práce a brigády u
zaměstnavatelů v různých státech Evropské unie, EHP
a Švýcarska
- Jaké jsou životní a pracovní podmínky v dané zemi
- Co si nezapomenout vyřídit
VSTUP VOLNÝ. Občerstvení zajištěno. Setkání pořádá
EUROPE DIRECT ve spolupráci s EURES ČR u
příležitosti Evropských dnů pracovních příležitostí.

S.O.S. poradna: Jak na
problémy s reklamacemi?
Nakoupili jste vadné zboží v ČR a český nebo
zahraniční výrobce Vám nechce zboží vyreklamovat?
Odmítli Vám vrátit peníze?
Jak se bránit záludnostem podomního prodeje – a na
co si při něm dát pozor? Víte, jak od takové smlouvy
odstoupit?
Podle čeho poznat, jestli jsou hračky, se kterými si
hraje Vaše dítě, bezpečné?
Znáte svá práva při nákupech přes internet? Nebo
Vám vadí všudypřítomná obtěžující reklama?
Přijďte se poradit o Vašich možnostech!
EUROPE DIRECT Uherské Hradiště a Sdružení obrany
spotřebitelů ČR Vás zvou na bezplatný seminář na
téma „Trvejte na svých právech – Nenechte se napálit
nepoctivým prodejcem“.
KDY: středa 21. října 2009, od 16.00
KDE: v čítárně Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana,
Uh. Hradišti
Odborníci z uherskobrodského SOS centra - Sdružení
obrany spotřebitelů - Vám zdarma poradí, jaká jsou
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Vaše práva při nakupování i jak se bránit, pokud Vás
chce vzít obchodník na hůl. Dozvíte se, kam se
v takovém případě obrátit o pomoc, prostor bude i pro
dotazy a individuální řešení Vašich problémů a sporů v
oblastech ochrany spotřebitele – přijďte se poradit
s Vašimi zkušenostmi!
Seminář povede: Julius Kunčar (poradce informačního
centra SOS Uherský Brod).
K dispozici budou písemné materiály Sdružení obrany
spotřebitelů ČR, spotřebitelský test i drobné dárky pro
účastníky. VSTUP VOLNÝ.
SOS je neziskovou organizací hájící zejména zájmy
spotřebitelů a nakupujících. Působí v každém kraji a
jeho aktivity podporuje Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR i Evropská unie.
Více informací o našich akcích získáte v Městském
informačním centru nebo přímo v EUROPE DIRECT na
e-mailu: ed@icm.uh.cz či na tel. 572 525 526.
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Výherkyně záříjové soutěže: Do kina za Evropou se
společně s námi a filmem Mary a Max tentokráte
podívaly Dagmar Gajdošová ze Zlechova a Jana
Hrabalová z Mařatic.

KALENDÁŘ AKCÍ
1.-16.10.
2009

Soutěž Do kina za Evropou
– film Ricky (uváděný v Artu 20.10.)

od 20.00
hod.

ED UH, Kino Hvězda

21.10.2009

S.O.S. poradna: Jak na problémy
(nejen) s reklamacemi?

16.00 hod.

čítárna Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana, Uh. Hradiště

26.10.2009

Do Evropy za prací a zkušenostmi

Do kina za Evropou také v říjnu
Zasoutěžte si v našem kvízu a získejte volňásky do
kina! Ve spolupráci s Městskými kiny jsme pro vás
připravili soutěž k snímku Ricky. Novinka slavného
francouzského režiséra a scenáristy Françoise Ozona
měla světovou premiéru na filmovém festivalu v
Berlíně, kde také získala nominaci na Zlatého
medvěda.
Soutěžní otázka: Kolik dní uplynulo v roce 1989 mezi
pádem Berlínské zdi ("Železné opony") a Sametovou
revolucí v Československu, jejichž 20. výročí si Evropa
připomene letos na podzim?
a) 8 dnů b) 28 dnů

16.30 hod.

Klub kultury v Uh. Hradišti
– salonek č. 3 (v 1. patře)

Více informací o našich akcích naleznete
na www.europe-direct.cz i na http://ed.uh.cz.
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HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT
děkuje za podporu své partnerské organizaci.
Uzávěrka pro zaslání vaší odpovědi je pátek 16.října
do 12.00 hodin. Do předmětu své zprávy prosím
uveďte heslo "SOUTĚŽ".
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