Tisková zpráva ze dne 4. 4. 2006

Nominujte do soutěže
DOBRÁ RADA NAD ZLATO!
Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, neziskové organizace a státní instituce se
svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí
v regionu. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce
v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Druhý ročník této soutěže vyhlašuje Inspirační databanka pro rozvoj lidských zdrojů
TOPREGION.CZ při NVF - Národním vzdělávacím fondu o.p.s. Do soutěže se lze přihlásit
buď přes příslušnou krajskou radu RLZ (kontakty naleznete na http://www.topregion.cz
vyhledáním hesla: Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů) nebo přes adresu
soutez@topregion.cz.
Za každý kraj ČR lze nominovat jeden až sedm projektů. Seznam nominovaných
projektů bude zveřejněn 1. května 2006 na portálu TOPREGION.CZ. Návštěvníci
TOPREGION.CZ budou moci od 1. května do 15. září 2006 hlasovat pro projekt, který
považují za nejužitečnější, nejinspirativnější nebo prostě nejlepší pro rozvoj lidí. Nominace
zaslané později snižují svou šanci získat body ve veřejném hlasování, avšak budou rovněž
přijímány, a to až do začátku září.
Koncem září 2006 odborná komise vybere tři projekty, které získají nejvíce bodů z
veřejného hlasování a zároveň i z vlastního hodnocení členů komise. Vítězi se stávají
krajské rady RLZ, které nominovaly nejlépe hodnocené projekty, spolu se zástupci
projektového týmu, jejichž projekty získaly nejvíce bodů. Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne v měsíci říjnu a listopadu na konferencích u příležitosti Týdnů vzdělávání
dospělých, které budou probíhat po celé ČR. Vítězové soutěže obdrží věcné ceny.
Na http://www.topregion.cz kromě detailů o soutěži naleznete inspiraci pro řízení lidských
zdrojů – např. Výkladový slovník z oboru strategie a rozvoj lidských zdrojů, odborné texty i
dobré zkušenosti ze strategického řízení rozvoje regionů prostřednictvím lidských zdrojů
nebo rubriku naše poradny určenou pro otázky čtenářů.
A jaké projekty byly oceněny v loňském roce? Na prvním místě se umístil projekt Domov
sv. Anežky občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou. Jedná se o centrum sociálních
služeb lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a psychickým
onemocněním. Na druhém místě se umístil projekt Partnerství pro Vysočinu, jehož
hlavním řešitelem je Krajský úřad kraje Vysočina. Cílem tohoto projektu je vybudovat v
kraji partnerský dialog, v němž budou zastoupeni všichni ti, kteří mají co říci k rozhodování
o budoucnosti regionu. Na třetím místě byl vyhodnocen projekt Třineckých železáren, a. s.
Program spolupráce se školami všech stupňů, který motivuje žáky a studenty v
regionu ke studiu technických oborů, zejména hutnických a strojírenských. Tito studenti
pak nacházejí uplatnění např. při zavádění moderních hutních technologií v Třineckých
železárnách (TŽ). Podrobný popis těchto i všech dalších nominovaných projektů naleznete
na portálu TOPREGION.CZ nejlépe vyhledáním hesla: zná své vítěze.
Kontaktní osoba pro média: Eva Bedrníčková, NVF o.p.s., Opletalova 25, 110 00
Praha 1, tel. 602211891, 224 500 538, bedrnickova@nvf.cz
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