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Nejlepší z nejlepších 
 
Víte, že na Zlínsku vychovávají nové Chůvy v akci? Nebo jak je možné, že právě na Ostravsku podnikají Aktivní 
ženy? Proč se na Olomoucku líhnou v inkubátorech podnikatelé? Jak vypadá Tvář problému nezaměstnanost? Jak 
se chodí přes Anenské mosty? Kudy projíždí Vlak naděje? Nebo jak si profesionálové hrají při obrábění? Odpovědi 
na všechny tyto otázky poskytují vítězné projekty druhého ročníku soutěže Dobrá rada nad zlato, z nichž řada byla 
realizována za přispění evropských fondů. 
 
Že je dobrá rada nad zlato, a to zejména v ošemetných životních situacích, víme všichni. Dvojnásob to platí při 
hledání zaměstnání. Proto Národní vzdělávací fond vyhlásil počátkem léta již druhý ročník soutěže Dobrá rada nad 
zlato, kterou pořádá v rámci projektu Podpora strategického řízení rozvoje lidských zdrojů v krajích ČR. 
Posláním soutěže je ocenit nejlepší projekty, které v krajích pomáhají konkrétně řešit potíže spojené s 
nezaměstnaností, rekvalifikací, vzděláváním nebo s jinou oblastí rozvoje lidských zdrojů a které do národního klání 
nominují příslušné krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů ČR. Jimi vybrané projekty pak kromě odborné poroty může 
hodnotit i široká veřejnost, a to prostřednictvím online hlasování na webových stránkách, kde jsou všechny 
prezentovány. Uvedený web tak slouží i jako inspirativní přehled těch nejlepších projektů v této oblasti v ČR. 
 
Porota měla nelehký úkol, nakonec zvítězily Beskydy 
 
Do druhého ročníku soutěže Dobrá rada nad zlato bylo nominováno celkem 49 projektů ze třinácti krajů ČR. 
Odborné komisi, kterou vedl europoslanec Tomáš Zatloukal v roli předsedy a v níž zasedli Miroslava Bajzíková, 
Petra Jedličková, Miroslava Mandíková, Dagmar Nohýnková, Zdeněk Palán, Josef Schwarz, Ivana Sladková a Jan 
Šesták, se tak rozhodovalo velmi těžko. A to nejen vzhledem k vysokému počtu soutěžních projektů, ale zejména 
proto, že se sešlo skutečně hodně zajímavých nominací. 
O atraktivnosti projektů i soutěže jako takové svědčí mimo jiné i vysoký počet lidí, kteří se zúčastnili internetového 
hodnocení - celkem v něm hlasovalo 2518 lidí. 
  
A kdo jsou tedy vítězové? První tři místa obsadily na základě hodnocení odborné komise a veřejného hlasování tyto 
projekty: 
  
* Beskydy pro všechny (Moravskoslezský kraj) 
* Spirála (Kraj Vysočina) 
* Získej práci - program podpory mobility pracovních sil (Moravskoslezský kraj). 
  
Kromě pomyslných tří medailí z drahých kovů, které všechny putují na Moravu, udělila komise také jedno mimořádné 
ocenění, a to projektu (hl. m. Praha), jehož řešitelem je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. 
Cílem tohoto netradičního projektu je trvalé zvyšování kvality a efektivnosti dalšího profesního vzdělávání 
prostřednictvím podpory rozvoje inovací a výzkumu v dané oblasti. Současně má projekt stimulovat vzdělávací 
instituce i další subjekty k zavádění nových forem a metod vzdělávání dospělých, k uplatňování a šíření moderních 
výukových technologií a k rozvoji vlastních inovačních aktivit. 
 Ivana Sládková, koordinátorka soutěže, je s úrovní letošního ročníku velmi spokojena: “Letos se sešlo o 13 
projektů více než loni. 
Většinou byly srozumitelněji a poutavěji prezentovány, mnohé přinesly nové nápady, jak nejen snižovat 
nezaměstnanost v regionu, ale současně i jak zvyšovat jeho konkurenceschopnost. Měla jsem radost i z výborné 
spolupráce s krajskými radami pro rozvoj lidských zdrojů, které projekty do soutěže nominují, i ze spolupráce s 
vedoucími projektů, kteří ochotně zasílali i doprovodný obrazový či audiovizuální materiál.” 
 Že vítězství v soutěži Dobrá rada nad zlato není jen oceněním pro ocenění, dokládají i slova Jana Šestáka, 
ředitele Domova sv. Anežky, o.p.s. 
V loňském roce projekt této organizace zvítězil v soutěži. “Takové ocenění má podle mého názoru i konkrétních 
zkušeností velký význam pro dvě věci. Jednak všichni pracovníci, podporovatelé, donátoři a fandové projektu získají 
pocit, že jejich práce a podpora jde správným směrem. Že působí ve společnosti, jejíž výsledky byly na významném 
fóru označeny jako,dobrá rada nad zlato‘. To určitě potěší, inspiruje a motivuje k další práci i k přemýšlení o její 
užitečnosti a potřebnosti. Neméně zajímavým,produktem‘ ocenění v rámci soutěže je také možnost pochlubit se 
ostatním, využít informací o ocenění při podávání žádostí o dotace, granty a příspěvky, šance získávat body v 



hodnocení projektů, deklarovat určitou zkušenost a dobré reference těm, kteří uvažují o spolupráci s vámi nebo jsou 
o ni požádáni.” 
 Letošním vítězům budou ocenění předána na slavnostním ceremoniálu, který proběhne 23. listopadu 2006 v 
Olomouci na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2006. 
 


