
 
  
   
               
   
 

  Tisková zpráva 
 

DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010 - vítězné projekty  

 
Soutěž zaměřenou na aktivity rozvoje lidských zdrojů s názvem: DOBRÁ RADA NAD ZLATO 

každoročně vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační databanku pro 

rozvoj lidských zdrojů Topregion.cz. Partnery soutěže jsou organizace: British Council Česká 

republika, společnost ProCulture / Otevřená společnost, o.p.s., časopis Andragogika - čtvrtletník pro 

rozvoj a vzdělávání dospělých a internetový portál INOVACE.CZ. Záštitu na letošním ročníkem 

soutěže převzala paní Monica Pignal-Bata, předsedkyně správní rady Nadace Tomáše Bati a 

současně dcera Tomáše Bati. 

Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO proběhlo 15. 

listopadu 2010 v Praze v prostorách HUBu u příležitosti setkání odborníků a zástupců krajských rad 

pro rozvoj lidských zdrojů.  

Letošního ročníku s mottem: „Kreativitou k inovacím“ se zúčastnilo celkem 33 projektů.   

Oceněné projekty soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2010:  

1. místo: MIC Akcelerátor 
projekt realizuje Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o., Jihomoravský kraj   
 

2. místo: Pracujte na budoucím uplatnění už při rehabilitaci 
projekt realizuje Šance na vzdělání, o.p.s., pro Středočeský kraj 
 

3. místo: Z ústavu do života…  
projekt realizuje Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, Středočeský kraj 

 
Mimořádné ocenění získává projekt: 
Lean Leadership® - změna myšlení pro zlepšování, který realizuje DC VISION, s.r.o., 
Moravskoslezský kraj 

 
Cena za přínos pro rozvoj regionálního partnerství je udělována projektům:  
ŘEMESLA - projekt realizuje Střední odborná škola a střední odborné učiliště z Roudnice nad 
Labem, Ústecký kraj  
a projektu 
Otevři se dovednostem!, který realizuje Asistenční centrum a.s. pro Olomoucký kraj.  

 
Dárky oceněným projektům věnovali partneři soutěže a inovativní firmy: ESTÉE LAUDER, 
RAIFFEISENBANK, Vodafone , T-Mobile Czech Republic, IBM a firma PRIMAGAS.  

Ceny vítězným projektovým týmům a krajským radám pro rozvoj lidských zdrojů předal ředitel 
partnera projektu, organizace British Council Česká republika a ředitel projektu Creative Cities Nigel 
Bellingham.  Patronku soutěže - dceru Tomáše Bati a předsedkyni správní rady Nadace Tomáše Bati 
Monicu Pignal-Bata - při předávání důstojně zastoupil Pavel Velev, ředitel Nadace.  

Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO se od svého vzniku snaží zviditelnit existenci a činnost krajských rad 
pro rozvoj lidských zdrojů a v neposlední řadě projekty samé. Rady 



se podílejí na koncepčním řešení problémů spojených se zaměstnaností, zaměstnatelností, 
vzděláváním a všestranným působením na rozvoj lidského potenciálu v jednotlivých regionech.  
 
Kontakt: Ivana Sládková / Národní vzdělávací fond  
Opletalova 25, 110 00 Praha 1  
e-mail: sladkova@nvf.cz;  tel.: (+420) 2 24 500 572;               
        
        
             
Na financování soutěže se podílí Národní vzdělávací fond, o.p.s. a kraje České republiky: Pardubický, 
Jihomoravský, Královéhradecký a Liberecký; MŠMT podpořilo slavnostní vyhlášení soutěže.   


