
         
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO ještě nekončí - přihlaste se!

Praha, 31. července 2008 – Ještě měsíc a jeden týden zbývá do skončení soutěže DOBRÁ 
RADA NAD ZLATO o nejlepší projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Do 8. září 2008 
můžete přihlásit váš projekt, ať už podnikáte sám nebo provozujete firmu, zastupujete 
obec či město, neziskovou organizaci nebo státní i veřejnou instituci. Soutěžit mohou 
vaše realizované projekty nebo alespoň zahájené, které pomáhají rozvoji lidí 
v regionech. Nominované projekty zveřejňujeme na portálu www.topregion.cz. 
Návštěvníci portálu pak hlasují pro projekty on-line. Projekty posléze posoudí porota 
složená z nezávislých odborníků a první tři nejlépe hodnocené slavnostně vyhlásí a 
odmění zajímavými cenami. Přihlásit projekt můžete buď přes krajské rady pro rozvoj 
lidských zdrojů (kontakty na http://www.topregion.cz pod odkazem Krajské rady pro 
rozvoj lidských zdrojů) nebo prostřednictvím adresy soutez@topregion.cz. Přihlašovací 
formulář naleznete na adrese http://www.topregion.cz/soutez. 
I letos soutěží řada velmi inspirujících a užitečných počinů. Za zmínku stojí projekt 
Asistenční centra na podporu podnikání žen Moravské asociace podnikatelek a manažerek, 
který pomáhá ženám při vstupu do podnikání, při založení firmy a v prvních třech, 
nejrizikovějších, letech podnikání. Od začátku projektu v lednu 2005 absolvovalo odborná 
školení téměř 600 zájemkyň, vzniklo 60 nových firem a 75 nových pracovních míst.  

Jedna z žen, které tento projekt pomohl, je Marcela Nejezchlebová-Brezánská z Brna. „Před 
začátkem podnikání jsem pracovala jako řadový zaměstnanec, ale byla jsem nespokojená, 
nevyhovovalo mi sedět osm hodin denně u počítače. Neviděla jsem pro sebe žádnou možnost 
kariérního postupu. Když jsem si přečetla o Asistenčním centru, vypravila jsem se do něj. 
Původně jsem zvažovala jiný typ podnikání, ale zaujala mě věta o metodě Helen Doron – 
program pro výuku angličtiny dětí od útlého věku, na který jsem v Asistenčním centru získala 
také kontakt. Začala jsem se o tuto metodu výuky zajímat a můj život se tím radikálně změnil. 
Začátky nebyly jednoduché, nárůst klientely v Brně byl pomalejší než v jiných městech, kde se 
touto metodou učí, a navíc se zde otvírala dvě centra najednou. V současné době ale počet 
žáků stále narůstá a já už naléhavě potřebuji druhou učitelku. Vyhovuje mi, že jsem sama 
sobě vedoucí. Pracuji sice více než dříve, ale moje práce mě baví a nikdo mi do ní 
nezasahuje,“ říká tato iniciativní žena, která provozuje Výukové centrum (angličtina pro 
děti). 

O tomto a mnoha dalších zajímavých projektech se dočtete na portálu www.topregion.cz, kde 
zjistíte, že i váš projekt může být pro ostatní inspirací a vzpruhou a stojí za to se s ním do 
soutěže přihlásit. 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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