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У 2000-му році, із впровадженням Премії в області культури за 
розвиток німецької мови сформувалося ще одне прагнення 
Ебергарда Шьока - плекання німецької мови. За допомогою 
цієї премії він хотів би підтримувати культурну та мовну 
самоповагу та відповідне самоусвідомлення у демократичному, 
відкритому та європейсько орієнтованому суспільстві.

З 2012-го року під дахом Фонду Ебергарда Шьока діє ТзОВ 
«Фонд родини Шьок» (Schöck-Familien-Stiftung gGmbH). Він 
підтримує освітні проекти в Індії, Непалі, Африці та Німеччині. 
Більше інформації за посиланням www.schoeck-familien-
stiftung.de

Ебергард Шьок  
(Eberhard Schöck)

Фонд Ебергарда Шьока (Eberhard-Schöck-Stiftung) є приватним 
Фондом на засадах цивільного права, який визнано суспільно-
корисним. Його було засновано підприємцем та інженером-
будівельником Ебергардом Шьоком (Eberhard Schöck) у 1992-
му році під девізом «Перетворення через навчання» („Wandel 
durch Ausbildung“).

Ебергард Шьок поставив під час заснування фонду у 1992-му 
році на передній план думку про примирення: „Після падіння 
залізної завіси я хочу бути корисним там, де німцями було 
вчинено страшне лихо“.



 Цілі

– Підтримка освіти і виховання у сферах будівельного 
професійного ремесла та прикладних будівельно-
інженерних наук, особливо у державах Центральної 
та Східної Європи

– Підтримка розвитку малого підприємництва у 
Центральній та Східній Європі

– Підтримка взаємоповаги та толерантності, а також 
міжкультурного діалогу за допомогою спільної праці і 
навчання та через обмін інформацією і досвідом

– Підтримка розвитку німецької мови всередині країни 
та за кордоном

 Проекти

 Свої цілі Фонд Ебергарда Шьока здійснює за 
допомогою проектів підтримки фахового ремесла, 
середнього класу та професійного навчання:

– Модельні проекти з модернізації професійного 
навчання

– Проекти підвищення кваліфікації для фахових 
ремісників та викладачів професійних 
навчальних закладів із Центральної та Східної Європи

– Проекти обміну

– Консультування та фаховий обмін досвідом

 Премії та нагороди

– Премія в області культури за розвиток німецької мови 
(Kulturpreis Deutsche Sprache)

 Премією нагороджуються особи та організації, 
які здобули особливі заслуги у сфері авторитету, 
розвитку та плекання німецької мови як мови 
культури.

– Премія Шьока за інновацію в будівництві  
(Schöck Bau-Innovationspreis)

 Премією Шьока за інновацію в будівництві щорічно 
нагороджуються інновативні магістерські роботи у 
сфері капітального будівництва.

– Німецька премія у будівельній галузі для вищих 
навчальних закладів (Deutscher  Hochschulbaupreis)

 Цією премією «Німецька асоціація вищих навчальних 
закладів» та те чи інше міністерство, яке відповідає за 
будівництво певного об’єкту, нагороджують кожного 
другого року найкращі будівельні проекти у сфері 
розвитку вищих навчальних закладів. Гроші на премію 
надає Фонд Ебергарда Шьока.

 Пов’язана інституція

 Фонд підтримки будівельної галузі (ФПБГ) із 
резиденцією в місті Києві (Україна)

 ФПБГ підтримує весь обсяг діяльності Фонду 
Ебергарда Шьока в Україні, а фінансування та 
управління провадить Фонд Ебергарда Шьока.

– «Німецька стипендія» (DeutschlandStipendium)
 Фонд Ебергарда Шьока підтримує в рамках 

«Німецької стипендії» (DeutschlandStipendium) 
студентів будівельного факультету Вищого 
навчального закладу міста Карлсруе у сфері техніки 
та економіки (Hochschule Karlsruhe, Technik und 
Wirtschaft).

 Фінанси

 Фонд Ебергарда Шьока фінансує свої проекти 
переважно власними засобами. У останні роки 
збільшилася частка діяльності на основі кооперації з 
іншими організаціями.


