Tisková zpráva ze dne 19. 4. 2007
Co nového v inspirační databance TOPREGION.CZ?
V těchto dnech se objevily na webových stránkách www.topregion.cz tři novinky:
internetové podportály pro jednotlivé kraje České republiky, nový materiál
k tématu „Partnerství v programovém období 2000-2006“ a anketa s věcnými
cenami.
Na internetových podportálech nyní mohou kraje svobodně a dle vlastního
uvážení publikovat zajímavé příspěvky z oblasti rozvoje lidských zdrojů a
vzdělávání v regionu. Jde o zdánlivě autonomní stránky s vlastním šéfredaktorem
a sítí krajských dopisovatelů. Kraj rozhoduje o obsahu svých stránek a
prostřednictvím krajského šéfredaktora má možnost podělit se s ostatními kraji
ČR o své zkušenosti. Každý podportál má svou vlastní adresu, například
http://pardubicky.topregion.cz/, ale vše je zastřešeno centrálním portálem
www.topregion.cz. Redakce portálu TOPREGION.CZ pak vybírá nejpodnětnější
články z krajských podportálů a umísťuje je na centrální adresu. Jde tedy o
vnitřně kompaktní systém, kde čtenář vidí jen to, co sám chce, a všichni
administrátoři a přispěvatelé mají přiřazena potřebná práva. V současnosti tým
Rozvoje lidských zdrojů Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., vytváří síť
krajských šéfredaktorů, kteří budou jednotlivé krajské stránky spravovat.
Ve spolupráci s odborníky jsou na www.topregion.cz doplňovány nové
příspěvky teoretického i praktického rázu. V těchto dnech byla rozšířena sekce
partnerství. Mezi jinými jmenujme text Evropské komise a generálního ředitelství
pro regionální rozvoj k diskuzi na téma „Partnerství v programovém období
2000-2006“, který je analýzou realizace principu partnerství – základu evropské
strategie soudržnosti. Dozvíte se zde, co partnerství přináší, jeho jednotlivé
kroky od výběru partnerů až po evaluaci a zároveň se seznámíte s výhledy na
programové období 2007-2013. Proč je partnerství aktuální? Jak začít? Jak
zlepšit práci v partnerství? Tyto i jiné otázky vám zodpoví dokument: Úspěšná
partnerství - průvodce. Tam najdete informace o konkrétních aspektech práce
v partnerství získaných od těch, kteří mají zkušenosti – a to nejen úspěšné.
A na závěr ještě připomínáme anketu, při jejímž vyplnění máte možnost získat
věcnou cenu. Více na www.topregion.cz.
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