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Rozvoj a strategie RLZ

Obecný cíl projektu: 
• rozšířit a zintenzivnit mezinárodní

spolupráci v oblasti strategického 
řízení RLZ a zaměstnanosti a 
prohloubit strategická partnerství
v těchto oblastech zapojením 
špičkových expertů, využitím 
zahraničních zkušeností. 
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Specifické cíle projektu: 
• Zajistit přenos osvědčených zahraničních metod a 

postupů pro tvorbu a efektivní implementaci strategie 
RLZ do praxe. 

• Vytvořit trvalou síť pro spolupráci odborníků z ČR i 
zahraničí z oblasti RLZ a zaměstnanosti zaměřenou 
na řešení konkrétních problémů v regionech ČR.

• Shromáždit konkrétní nástroje, které pomáhají šířit 
povědomí o významu RLZ a posilují vědomí osobní
odpovědnosti za rozvoj lidských zdrojů v regionech.
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Rozvoj a strategie RLZ - aktivity
1. Analýza metod pro strategické řízení RLZ 
a zaměstnanosti

Efektivní
implementace

Úspěšná
strategie 

Inspirace u úspěšných regionů výběr osvědčených 
metod a postupů sestavení metodik, doporučení a  
námětů pro implementaci v ČR
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2. Benchmarking RLZ a zaměstnanosti 

VIZE
ANALÝZA

PRIORITY

PROGRAMY

CÍLOVÉ HODNOTY

PROJEKTY

Benchmarking je cyklický 
proces řízení změn realizovaný
v sedmi krocích                               
1. Výběr oblasti                               
2. Formulace dat a ukazatelů
3. Zpracování dat
4. Analýza dat a ukazatelů

5. Výběr a definování
nejlepších praktických postupů
6. Návrh strategií a akčních 
plánů
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Rozvoj a strategie RLZ - aktivity
3. Sítě spolupráce - nová sociální síť

Sociální síť jako inovativní virtuální platforma pro komunikaci a sdílení informací mezi lidmi 
zainteresovanými RLZ v ČR i zahraničí

Problém: Lidé toho vědí hodně, ale málo komunikují

PEPA
MŮJ PROFIL * MÉ NÁZORY 
A BLOGY * MOJI PŘÁTELÉ
* NOVINKY A UDÁLOSTI * 
CO MĚ ZAJÍMÁ

JITKA
MŮJ PROFIL * MÉ NÁZORY A 
BLOGY * MOJI PŘÁTELÉ * 
NOVINKY A UDÁLOSTI * CO 
MĚ ZAJÍMÁ

KÁJA
MŮJ PROFIL * MÉ NÁZORY A 
BLOGY * MOJI PŘÁTELÉ * 
NOVINKY A UDÁLOSTI * CO 
MĚ ZAJÍMÁ

GEORGE
MŮJ PROFIL * MÉ NÁZORY A 
BLOGY * MOJI PŘÁTELÉ * 
NOVINKY A UDÁLOSTI * CO 
MĚ ZAJÍMÁ

Diskusní
skupiny

e-Kavárna SW 
programy
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4. Marketingové nástroje k šíření povědomí
o významu RLZ a posílení zodpovědnosti 

bez marketingu to nejde☺

transfer aneb co můžeme využít

výstupy – nástroje (soutěž, …)

workshop, e-learning

bez marketingu to nejde☺

transfer aneb co můžeme využít

výstupy – nástroje (soutěž, …)

workshop, e-learning

http://www.topregion.cz/contest.do;jsessionid=3EEB95C713CF8702ACEEA1D26097C337?inquiryId=6373
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5. E-learningový program 

6. Návštěvy dobré praxe jako 
benchmarking trips

7. Pracovní setkání
a workshopy
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Rozvoj a strategie RLZ - otázky

• Které z prezentovaných aktivit jsou pro vás 
nejvýznamnější/ nejpřínosnější? 

• Jaký typ podpory RLZ a zaměstnanosti ve 
Vašem kraji nejvíce postrádáte? 

• Co Vám ještě chybí?
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