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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Soutěž pro všechny kraje ČR o nejlepší

počin v oblasti RLZ a zaměstnanosti

cíl soutěže: vzbudit zájem široké
veřejnosti o aktivity, spojené s rozvojem 
lidských zdrojů, se vším, co vytváří
šance, poskytuje možnosti a příležitosti 
ke zlepšování znalostí a dovedností a 
pomáhá tak člověku udržovat svou 
schopnost uplatnit se v každé životní
etapě.
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
historie

Soutěž byla vyhlašována pravidelně od roku 2005 

Motto roku 2007: vzdělávání – zaměstnání – bohatství
Motto roku 2008: moci – umět – chtít

Vítězem se stává krajská rada RLZ, která nominovala nejlépe 
hodnocený projekt, spolu se zástupci projektového týmu, jejichž
projekt získal nejvíce bodů. Oceněna jsou také další dvě místa, 
druhé a třetí. 
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
hodnocení soutěže: 

Hlasování veřejnosti: on-line na TOPREGION.CZ
Hodnocení odborné poroty: podle pěti kritérií:

Srozumitelnost projektu a jeho prezentace
Míra originality a inovace
Udržitelnost a přenos know-how
Partnerství
Celkový dojem

Výsledné pořadí projektů je tvořeno součtem pořadí (umístění) 
projektů podle hlasování veřejnosti a pořadí podle hodnocení
odborné komise. 
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Vítězný projekt 2005:  

Domov sv. Anežky 
Hlavní řešitel projektu: Pomoc Týn nad Vltavou, o. s.

Region: Jihočeský kraj
Cíle projektu: Vytvoření centra 
sociálních služeb pro hendikepované
občany, které by umožňovalo jejich 
začleňování do běžného života a 
podporovalo jejich soběstačnost. 
http://www.anezka-tyn.cz/
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Mimořádné ocenění 2005
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Inspirace pro inovace ve vzdělávání dospělých
Inovační centrum pro rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Řešitel projektu:  Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 
Cíl projektu:  trvalé zvyšování kvality a efektivnosti dalšího profesního 

vzdělávání prostřednictvím zavádění nových forem a metod 
Výstup: Databanka pro sdílení informací z oblasti dalšího vzdělávání

slouží profesionálům v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství ke vzájemné výměně
dat, získávání odborných informací, a tím k jejich rozvoji. Obsahuje informace o 
aktuálních seminářích, publikacích; analýzy, statistiky, praktické hry, případové studie i 
celé kurzy

http://www.andromedia.cz/ 
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Vítězný projekt 2006   

Beskydy pro všechny 
Hlavní řešitel projektu: Kazuist, spol. s r.o. 

Region:  Moravskoslezský kraj 
Cíle projektu: podpořit rozvoj sociální ekonomiky a souvisejících služeb v ČR, 

především pak v Moravskoslezském kraji. Projekt byl primárně zaměřen na 
rozvoj sociálního cestovního ruchu v Těšínských Beskydech a 
Pobeskydí a na vytvoření nástrojů na podporu vzniku nových pracovních 
příležitostí pro znevýhodněné na trhu práce v Moravskoslezském kraji. 
Výstupy: Travel Manuál, Značka Bez Bariér, Info-produkt "Jak založit a 
vést sociální podnik„, Tréninky kompetencí, Studie sociálního cestovního 
ruchu v souladu se strategickými záměry,..
http://www.projekt-beskydy.cz



DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Vítězný projekt 2007   

S Krakonošem u počítače 
Hlavní řešitel projektu: Úřad práce v Semilech
Liberecký kraj
Cíl projektu: nabídnout příležitost k dalšímu učení

i lidem ze zapadlých obcí Krkonoš, kteří se kvůli 
limitované dopravě nemohou účastnit  kurzů ve 
větších městech. „Počítač byl dopravován k nim“.
Kurzy: výuka cizích jazyků, počítačů, účetnictví, 
sváření, těžba dřeva, vazba květin, …
http://www.krakonos.com
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Výsledky soutěže - 2008

1. místo: Pojďme sladit pracovní a rodinný život
projekt realizovala vzdělávací společnost Centrum andragogiky, 
s.r.o., Královéhradecký kraj

2. místo: Ženy ohrožené nezaměstnaností mají šanci
projekt realizovala Farní charita Starý Knín, Středočeský kraj

3. místo: Podnikání krok za krokem
projekt realizovalo Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., 
Most, Ústecký kraj 

Zvláštní cena komise: Festival vědy a techniky pro děti a mládež: 
projekt realizoval Pardubický kraj
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2009
motto soutěže: 

Partnerství jako cesta ke změně
Otázky pro rok 2009: 
1. Vidíte přínos v pořádání soutěže i v roce 2009 pro váš kraj? 
2. Má kraj/nebo někdo jiný/ informace o kvalitních projektech 

RLZ a zaměstnanosti?
3. Kdo bude za váš kraj spolupracovat při výběru projektů kraje, 

případně uspořádá regionální kolo soutěže?
4. Navrhněte termín pro uzávěrku soutěže v roce 2009: 
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DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Veškeré informace naleznete na portálu 
TOPREGION.CZ pod ikonou soutěže nebo 
přímo na: http://www.topregion.cz/soutez

NVF, o.p.s., úsek RLZ
E-mail: soutez@topregion.cz

tel.: (+420) 224 500 572-3
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