TISKOVÁ ZPRÁVA
Na 1. Máje zveřejníme projekty DOBRÉ RADY NAD ZLATO

Praha, 30. dubna 2008 – První projekty nominované v letošním, 4. ročníku soutěže
DOBRÁ RADA NAD ZLATO o nejlepší počin v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
zveřejníme na portálu www.topregion.cz zítra, 1. května 2008. Návštěvníci portálu pak
budou moci až do 8. září 2008 podpořit svým hlasem „on-line“ projekty, které považují
za nejpřínosnější pro rozvoj lidí, nebo prostě za nejvíce inspirativní. A co je důležité, až
do tohoto data lze také další projekty přihlásit. Jako v předchozích ročnících, soutěžní
projekty posoudí odborná porota a první tři nejlépe hodnocené slavnostně vyhlásíme a
odměníme zajímavými cenami.
Letos proběhne soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO v duchu motta moci – umět – chtít.
Jsou to tři faktory tvořící tzv. motivační trojúhelník, který uvádíme pod titulkem naší tiskové
zprávy. Tohle motto jsme si vybrali proto, že je společným jmenovatelem projektů, které
soutěží v DOBRÉ RADĚ NAD ZLATO. Mít schopnost něco udělat, tedy moci, chtít to udělat
a umět to udělat jsou faktory, které musí být vzájemně propojeny, aby se původní myšlenka,
která stála u zrodu každého projektu, přetvořila ve skutečnost. Nedojde-li k žádoucímu
propojení uvedených faktorů, výsledkem je nedokonalý výkon, nebo vůbec žádný.
Aniž si to třeba takto uvědomovali tvůrci soutěžních projektů je zřejmé, že mohli, chtěli a
uměli prvky našeho motta včlenit do svých projektů, které v mnohých případech přinášejí
obdivuhodné a velmi inspirativní výsledky. Vybrat ty nejlepší nebude proto jednoduché ani
pro hlasující, ani pro odbornou porotu. O to zajímavější pak bude seznámit se s nimi a
navzájem je srovnávat na portálu www.topregion.cz, k čemuž vás srdečně vyzýváme.
Jak dále připomíná koordinátora soutěže Ivana Sládková z NVF, „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.
Do soutěže se lze přihlásit buď přes příslušnou krajskou radu pro rozvoj lidských zdrojů
(kontakty viz http://www.topregion.cz pod odkazem Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů)
nebo prostřednictvím adresy soutez@topregion.cz. Přihlašovací formulář naleznou zájemci
na adrese http://www.topregion.cz/soutez.“
Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO vznikla s cílem zviditelnit krajské rady pro rozvoj
lidských zdrojů, které se aktivně podílejí na koncepčním řešení problémů spojených se
zaměstnaností, zaměstnatelností, vzděláváním a všestranným působením na rozvoj lidského
potenciálu.
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