Tisková zpráva ze dne 1. 2. 2007

Nominujte projekty a aktivity do soutěže
DOBRÁ RADA NAD ZLATO
vzdělávání - zaměstnání - bohatství

Tisková zpráva

Dne 31. ledna 2007 byl vyhlášen třetí ročník soutěže zaměřené na aktivity pro rozvoj lidských zdrojů
s názvem: DOBRÁ RADA NAD ZLATO. Pro rok 2007 s mottem vzdělání - zaměstnání – bohatství.
Soutěž vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj
lidských zdrojů TOPREGION.CZ.
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. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce v oblasti
rozvoje lidských zdrojů. V minulém ročníku soutěžila řada podnětných projektů, které mj. napomáhají
snižovat nezaměstnanost v regionech.
Přihlašovací formulář a další informace naleznete na: http://www.topregion.cz/soutez. Do soutěže se lze
přihlásit buď přes příslušnou krajskou radu RLZ (kontakty naleznete na http://www.topregion.cz pod
odkazem Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů) nebo prostřednictvím adresy soutez@topregion.cz.
Za každý kraj ČR lze nominovat až sedm projektů. Seznam nominovaných projektů bude zveřejněn 1.
května 2007 na portálu TOPREGION.CZ. Návštěvníci TOPREGION.CZ budou moci od 1. května do 7.
září 2007 hlasovat pro projekt, který považují za nejužitečnější, nejinspirativnější nebo prostě nejlepší
pro rozvoj lidí.
V loňském roce se na prvním místě umístil projekt Beskydy pro všechny (Moravskoslezský kraj), jehož
cílem je zpřístupnit Beskydy jako turistický region i lidem s různými druhy handicapů. Druhý byl projekt
Spirála (Kraj Vysočina), který reaguje na situaci, kdy mladí lidé s právě ukončením vzděláním, kteří
chtějí vstoupit na trh práce, jsou často odmítáni kvůli nedostatečné praxi nebo minimální specializaci.
V projektu proto prochází vzdělávacími aktivitami, spoluprací se zaměstnavatelem, vlastní přípravou a
realizací odborné práce. A třetí místo získal projekt Získej práci (Moravskoslezský kraj), který
podporuje mobilitu pracovní síly z regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti do oblastí, kde existuje
naopak nedostatek pracovních sil. Nabízí uchazečům o zaměstnání komplexní službu, která jim ulehčí
rozhodování o možnosti vycestování za prací mimo region jejich trvalého bydliště.
Kontaktní osoba pro média: Eva Bedrníčková, NVF o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel.
602211891, 224 500 538, bedrnickova@nvf.cz, www.nvf.cz,
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