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Podpořte svým hlasem zajímavé vzdělávací projekty 
 

Ještě než se rozutečete na zasloužené prázdniny a dovolené, udělejte si chvíli čas a 
podívejte se na http://www.topregion.cz, kde můžete svým „elektronickým“ hlasem 
podpořit některé z velmi zajímavých projektů v rámci 3. ročníku soutěže DOBRÁ RADA 
NAD ZLATO. Tu vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační 
databanku pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ. Rovněž máte ještě možnost 
přihlásit do soutěže svůj projekt. V současné době se o vaše hlasy uchází 37 projektů 
z různých regionů ČR, které se nesou ve znamení letošního motta: vzdělávání - zaměstnání 
– bohatství.   
Originální je například projekt S Krakonošem u počítače, který přihlásil prostřednictvím 
Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje Úřad práce v Semilech. Projekt je 
zaměřen na vzdělávání venkovských obyvatel v hůře dostupných horských lokalitách, vážně 
ohrožených nezaměstnaností. Cílem je nabídnout lidem příležitost ke zvýšení kvalifikace a 
pomoci jim takto získat zaměstnání. Zájemci mohou navštěvovat kurzy výpočetní techniky, 
informatiky, cizích jazyků, daňové problematiky a účetnictví, ale i svařování, dřevorubectví ad., 
po jejichž absolventech je na trhu práce poptávka. Výuka probíhá přímo v místě bydliště 
zájemců, v místních úřadech, školách nebo kulturních domech, v době, která vyhovuje 
frekventantům a je zcela zdarma. V současné době se kvalifikačních kurzů pravidelně účastní 
cca 700 osob z 10 obcí a téměř 90 % je také úspěšně absolvuje.  
Víte že, když Studujete, studujete … a najednou to nejde, tak řešení není „zabalit to“, ale 
třeba zúčastnit se projektu, který vymysleli na úřadu práce v Jablonci n. Nisou? Pod tímto 
názvem běžel od listopadu 2005 do srpna 2006 první ročník projektu zaměřeného na prevenci 
nárůstu počtu nezaměstnaných mladých lidí se základním vzděláním na Jablonecku. Projekt 
zaměřili jeho tvůrci na pomoc vybraným žákům Středních odborných škol a odborných učilišť. 
Těm hrozilo, že kvůli různým osobním problémům studium těsně před dokončením opustí a 
skončí v evidenci nezaměstnaných pouze se základním vzděláním. Projekt zajistil, aby skupině 
70 žáků z 11 škol se začali intenzivně věnovat výchovní poradci, psychologové a odborní 
pedagogové. Jednomu ze žáků čtvrtého ročníku například hrozilo, že nebude připuštěn 
k maturitním zkouškám a byl dokonce hospitalizován s vážnými osobnostními problémy. Díky 
soustavné péči odborníků, zapojených do projektu, tento žák nakonec úspěšně složil maturitu a 
byl posléze dokonce přijat ke studiu na vysoké škole.  
„Takové a mnoho dalších chytrých a přínosných projektů stojí rozhodně za veřejnou podporu. 
Připomínáme, že 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. Mohou to být zajímavé počiny, dobré 
zkušenosti, delší aktivity nebo jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů,“ říká Ivana 
Sládková, koordinátorka zastřešujícího projektu DOBRÁ RADA NAD ZLATO.  

Přihlásit projekt lze nejpozději do 7. 9. 2007, ale dřívějším přihlášením projektu do soutěže se 
zvyšuje možnost získání většího počtu hlasů veřejnosti. Z každých sto hlasujících bude vybrán 
jeden, který obdrží pouzdro na CD. Vítězné projekty pak obdrží vtipné a užitečné ceny – 
květináče se semínky stromu a webové kamery. „Ale především jde o to, propagovat fungující 
projekty rozvoje lidského potenciálu, které se mohou stát inspirací pro mnoho dalších 
přemýšlivých a podnikavých lidí v různých koutech naší země,“ dodává Ivana Sládková.  

http://www.topregion.cz/


 

Přihlašovací formulář a další informace naleznete na: http://www.topregion.cz/soutez.   
Seznam nominovaných projektů je zveřejněn od 1. května 2007 na portálu TOPREGION.CZ. 
Návštěvníci portálu mohou do 7. září 2007 hlasovat pro projekt, který považují za nejužitečnější, 
nejinspirativnější nebo prostě nejlepší pro rozvoj lidí. Za každý kraj ČR může soutěžit až sedm 
projektů.   
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