
Vyhlášení 4. ročníku soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO 
 

 
Národní vzdělávací fond, o.p.s. vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO, 
zaměřené na rozvoj lidských zdrojů. V roce 2008 soutěž proběhne pod mottem: moci – umět – chtít. 
 
Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, obce a města, neziskové organizace a státní i 
veřejné instituce se svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí 
v regionu. Do soutěže se lze přihlásit buď přes příslušnou krajskou radu pro rozvoj lidských zdrojů 
(kontakty viz www.topregion.cz pod odkazem Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů) nebo 
prostřednictvím adresy soutez@topregion.cz. 
 
“Soutěž vyhlašuje Národní vzdělávací fond v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských 
zdrojů TOPREGION.CZ. Za každý kraj České republiky lze nominovat až sedm projektů. Může jít o 
zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 
Přihlašovací formulář naleznete na adrese http://www.topregion.cz/soutez," dodává koordinátora 
soutěže Ivana Sládková z NVF v souvislosti se zahájením soutěže. 
 
A doplňuje další důležité informace: “Seznam nominovaných projektů zveřejníme 1. května 2008 na 
portálu TOPREGION.CZ. Návštěvníci portálu pak budou moci od 1. května do 8. září 2008 hlasovat 
on-line pro projekt, který považují za nejužitečnější, nejinspirativnější nebo prostě nejlepší pro rozvoj 
lidí. Soutěžní projekty rovněž posoudí odborná porota. První tři nejlépe hodnocené projekty slavnostně 
vyhlásíme a odměníme věcnými cenami." 
 
Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO vznikla s cílem zviditelnit existenci a činnost krajských rad pro 
rozvoj lidských zdrojů, které se v krajích ČR podílejí na koncepčním řešení problémů spojených se 
zaměstnaností, zaměstnatelností, vzděláváním a všestranným působením na rozvoj lidského 
potenciálu. Garantem soutěže je Tomáš Zatloukal, poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru 
pro kulturu, vzdělávání, mládež, média a sport. 
 
Společným dlouhodobým cílem soutěže i krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů je vzbudit zájem 
široké veřejnosti o aktivity, spojené s rozvojem lidských zdrojů, tedy se vším, co vytváří šance, 
poskytuje nové možnosti a příležitosti ke zlepšování znalostí a dovedností a pomáhá tak člověku 
udržovat svou schopnost uplatnit se v každé životní etapě. 
Příklady táhnou, proto je cílem soutěže rovněž představení příkladů dobré praxe z uvedené oblasti, 
které mohou sloužit jako inspirace pro další projekty. 
 
V roce 2007 se do soutěže přihlásilo 48 projektů, pro které hlasoval rekordní počet 12 068 osob, což 
představuje 5-násobný nárůst proti předchozímu roku. To svědčí o tom, že se soutěž DOBRÁ RADA 
NAD ZLATO daří dostávat stále více do povědomí širší veřejnosti. 
 


