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Evropský projekt „Šíření povědomí o evropské strategii zaměstnanosti“, na kterém letos pracuje tým Rozvoje 
lidských zdrojů Národního vzdělávacího fondu spolu s dalšími partnery, vrcholí mezinárodní konferencí s 
názvem „Jsme v Evropě zaměstnatelní?“ Jejím cílem je posílit význam lokální a regionální dimenze v Evropské 
strategii zaměstnanosti (EES) a  podpořit zapojení regionálních a lokálních partnerů. Prezentovat se zde budou 
také úspěšné příklady dobré praxe z regionů spolu se sdílením zkušeností v oblasti implemetace Evropské 
strategie zaměstnanosti s novými členskými zeměmi.  

Mezinárodní konference se koná  3. října 2005 od 10,30 hodin v prostorách krajského úřadu Středočeského 
kraje v Praze. Její motto zní: Od informací ke znalostem aneb Jak můžeme implementovat Evropskou strategii 
zaměstnanosti v regionální a lokální praxi? Dopolední vystoupení budou věnována např. tématům: EES na 
evropské, národní a regionální úrovni nebo zkušenostem nových členských zemí s implementací EES. Dále 
proběhnou vystoupení shrnující závěry studie “Evropská strategie zaměstnanosti v České republice – sen nebo 
skutečnost?”, k tomuto tématu proběhne také panelová diskuse. 
 
Vítězné projekty soutěže Dobrá rada nad zlato 
Odpoledne se pak můžeme těšit na prezentaci a ocenění úspěšných příkladů dobré praxe z regionů a lokalit ČR 
– první oficiální zveřejnění výsledků soutěže Dobrá rada nad zlato, do které se mohli zájemci hlásit i hlasovat 
na portálu Topregion.cz. Její poslání shrnuje PhDr. Miroslava Mandíková z NVF: „Cílem soutěže je vzbudit 
zájem co nejširší veřejnosti o aktivity, spojené s rozvojem lidských zdrojů, tedy se vším, co vytváří šance, 
poskytuje možnosti a příležitosti ke zvyšování znalostí a dovedností a pomáhá tak člověku se neustále učit 
novým věcem a udržovat tak svou zaměstnatelnost v každé životní etapě…“ Záštitu nad soutěží převzal Mgr. 
Tomáš Zatloukal, poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro kulturu, vzdělávání, mládež, média a 
sport, a uvedl k ní: „Soutěž, kterou vyhlásil NVF,  podporuje další profesní vzdělávání, a tím myšlenku 
znalostní společnosti založené na rozvoji jednotlivců. Ta je společně s výzkumem a rozvojem inovací 
předpokladem udržitelného hospodářského růstu a prosperity.“  
Projekty přihlášené do soutěže hodnotila prostřednictvím webového hlasování veřejnost, ve druhém kole zase 
odborná komise, jejíž členové sledovali u každého projektu např.  jeho srozumitelnost a kvalitu prezentace, 
originalitu a inovaci, přenos know-how nebo rozvoj partnerství.  
 
Mezinárodní konference „Jsme v Evropě zaměstnatelní?“ je určena členům krajských rad RLZ, partnerům 
RLZ, úřadům práce, zaměstnavatelům, regionálním politikům a všem, kteří se zabývají oblastí RLZ. Připravuje 
ji Národní vzdělávací fond ve spolupráci se Středočeským krajským úřadem za podpory MPSV ČR a Evropské 
komise. 
Přihlášky na konferenci s účastí zdarma a další informace naleznete na: http://ees.topregion.cz/. Na těchto 
stránkách bude také zajištěn on-line přenos z konference. 
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