„White House Fellowship” | Statele Unite ale Americii
Implementator(i)

Administrația Prezidențială a Statelor Unite ale Americii

Obiectiv(e)

Facilitarea unei experiențe directe în ceea ce privește activitatea de zi cu zi a guvernului
federal

Descriere

Tinerii admiși în acest program petrec un an ca asistenți ai oficialilor de rang înalt ai
administrației prezidențiale și ai guvernului. Responsabilitățile variază de la prezidarea
reuniunilor interinstituționale până la elaborarea și aplicarea politicilor federale, de la
redactarea discursurilor pentru secretarii de cabinet până la reprezentarea instituției
acestora în Congresul Statelor Unite și în negocierile privind tratatele internaționale.
Aceștia primesc un salariu uniform și beneficii de la instituția în cadrul căreia lucrează,
dar nu pot obține alte compensații din nicio altă sursă în timpul anului pe care îl petrec
în serviciul guvernului.

Implementare

Procesul de selecție a beneficiarilor Programului este foarte competitiv și este bazat pe
criterii de excelență profesională și academică la cel mai înalt nivel: realizări profesionale
remarcabile; dovezi ale abilităților de leadership și ale potențialului de dezvoltare; un
angajament dovedit în slujba serviciului public; aptitudini pentru a lucra cu succes la cel
mai înalt nivel al guvernului federal; capacitate de a lucra eficient în echipă.
Biroul Programului „White House Fellows” procesează candidaturile primite, iar foștii
beneficiari le analizează, într-o primă fază, pentru a le alege pe cele mai promițătoare.
Aproximativ 100 dintre cei mai calificați candidați sunt selectați pentru a fi intervievați
de opt – zece jurii regionale, din care fac parte cetățeni importanți la nivel local. Pe baza
rezultatelor din cadrul interviurilor, juriile regionale selectează aproximativ treizeci de
candidați care vor continua procesul ca finaliști naționali.
Toți finaliștii la nivel național trebuie să fie supuși unor investigații complete care vor
asigura faptul că se califică pentru autorizația de securitate, necesară desfășurării
activităților ce vor urma. În fiecare an, o Comisie specială a Președintelui formată din
aproximativ treizeci de personalități de excepție din diverse medii profesionale și
domenii de activitate, alege o promoție de beneficiari ai Programului în urma unui
proces de selecție ce presupune observarea, și intervievarea finaliștilor. Această Comisie
îi recomandă Președintelui spre numire pe acei finaliști pe care îi consideră cei mai
calificați pentru Program. „White House Fellows” reprezintă și o distincție deosebită,
care se bucură de o importantă recunoaștere în întreaga societate americană.

Lecții și idei utile

Autoritățile publice centrale pot introduce un program de „fellowship” similar, bazat pe

pentru România

aceleași criterii de excelență și pe un proces de selecție asemănător, dar adaptat
contextului românesc, la care să poată participa tinerii români din diaspora care au
studiat la cele mai prestigioase universități din întreaga lume.

Website

http://www.whitehouse.gov/

Mai multe detalii

http://www.whitehouse.gov/about/fellows

