
TISKOVÁ ZPRÁVA

Hlasování v soutěži DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2007 vrcholí!

Praha,  22.  srpna  2007  –  Pokud  se  chcete  dozvědět  více  o  tom,  jak  jednotlivé  kraje 
podporují  rozvoj  lidí  nebo hledat  inspiraci  u nejlepších projektů v této zemi,  pak si 
prohlédněte projekty, které soutěží v inspirační databance na portálu TOPREGION.CZ. 
Zde  jsou  nominované  projekty  vystaveny  vzájemné  konkurenci  až  do  7.  září  2007. 
Hlasování je jednoduché - vše probíhá on-line přímo na http://www.topregion.cz/soutez. 
Stačí si jen vybrat a jednoduše hlasovat pro maximálně tři vystavené nominace. 
Tým Rozvoje  lidských  zdrojů  při  NVF letos  koordinuje  třetí  ročník  celonárodní  soutěže 
DOBRÁ RADA NAD ZLATO 2007. Soutěž doprovází  motto: vzdělávání  – zaměstnání  - 
bohatství.   Do  soutěže  byly  krajskými  radami  pro  rozvoj  lidských  zdrojů  nominovány 
projekty,  které  přispívají  k  řešení  problémů spojených se zaměstnaností,  zaměstnatelností, 
vzděláváním – zkrátka takové, které působí na rozvoj lidského potenciálu v České republice. 

Na portálu TOPREGION.CZ pod odkazem SOUTĚŽ se například dozvíte, že i management 
může mít svůj půvab, že nejlepší učitel neučí, ale inspiruje, že když studujete, studujete … a 
najednou to nejde, tak řešení není skokem (z mostu), ale naopak krokem přes most!

Nebo vás možná bude zajímat, co dělat s Krakonošem u počítače?, proč se na Zlínsku před 
odchodem do práce musí nejen vstávat, ale také se narovnat!? Anebo jaký motorový olej se 
doporučuje pro hladký chod Pražského magistrát? 

Možná si připomenete i to, co dávno dobře víte: že to není legrace mít práci – anebo být bez 
práce…  A  pokud  stojíte  před  rozhodnutím,  zda  dítě  nebo  zaměstnání,  tak  v  projektu  z 
Pardubicka se dozvíte, jak lze zvládnout obojí. 

 „Cílem soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity,  
spojené  s rozvojem lidských  zdrojů,  tedy  se  vším,  co  vytváří  šance,  poskytuje  možnosti  a  
příležitosti ke zlepšování znalostí a dovedností a pomáhá tak člověku udržovat svou schopnost  
najít  dobré  zaměstnání  v každé  životní  etapě“,  říká  o  soutěži  její  koordinátorka  Ivana 
Sládková. A dodává, „Pro autory, kteří se do soutěže přihlásili, je velmi motivující sledovat  
výsledky hlasování  na portálu TOPREGION.CZ. Vypovídá to o odezvě, kterou jejich nápad 
má  u  veřejnosti.  Připomínám,  že  do  7.  září  2007  je  možné  hlasovat pro  projekt,  který  
považujete  za  nejpřínosnější,  nejzajímavější  nebo  prostě  nejlepší  pro  rozvoj  lidí. Máte 
možnost nejen spolurozhodnout o vítězi, ale rovněž vyhrát pěknou věcnou cenu“. 

Do současné doby hlasovalo pro 44 projektů přes 2500 návštěvníků portálu. Komu dáte své 
tři hlasy Vy?
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