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Podpořte odpovědné podnikání v České
republice volbou českého Goodwillu

16.9.2013 10:58

„Vážím si Vás a oceňuji Vaši
práci." Tuto větu si
v průběhu letních měsíců
vyslechlo na čtyři desítky
podnikatelů a společností,
když organizátoři projektu
ČESKÝ GOODWILL oslovovali
ty, kterých si jejich okolí váží
natolik, že je do projektu
nominovalo. S medailonky
odpovědných firem, které

svou nominaci přijaly, se můžete seznámit na webu cesky-goodwill.cz. Pokud vás
některý z příběhů osloví, můžete ho podpořit svým hlasem a zvolit OSOBNOST
ČESKÉHO GOODWILLU.

Projekt ČESKÝ GOODWILL, jehož nultý ročník v letošním roce koná, si klade za cíl podpořit
odpovědné podnikání a vytvořit základnu pro setkávání podnikatelů, kteří sdílejí hodnoty
ČESKÉHO GOODWILLU. Úvodní fáze projektu odstartovala v závěru květnu. Do konce června
mohli lidé nominovat ty podnikatele a společnosti ze svého okolí, kterých si váží, protože pro ně
není zisk jediným cílem a ctí základní morální hodnoty.

Všechny nominované pak organizátoři v průběhu letních měsíců kontaktovali, aby je o nominaci
informovali a požádali o její přijetí. S příběhy těch, kteří svou nominaci přijali a spolupracovali na
přípravě svých medailonků, se můžete seznámit na www.cesky-goodwill.cz. „Počátkem září
vstoupil projekt do závěrečné fáze. Do neděle 29. září probíhá hlasování veřejnosti, která
rozhodne o tom, kdo se stane OSOBNOSTÍ ČESKÉHO GOODWILLU," přibližuje průběh projektu
Markéta Nová ze společnosti HPCG, která jej organizuje. Slavnostní vyhlášení výsledků se
uskuteční 10. října 2013.

Nominováni byli…

Spektrum nominovaných je pestré v mnoha ohledech. Z geografického pohledu je zastoupena
téměř celá Česká republika. Stejně tak z hlediska velikosti firmy se rozpětí pohybuje od mikro-
podniků až po společnosti s několika sty zaměstnanci a mnohamiliardovým obratem.

Tyto statistiky naznačují, že míra odpovědného a čestného chování není úměrná kapitálové síle
podniku. Naopak potvrzují, že poctivé a férové jednání je odpovědností každého jednotlivce.
A firma je pak taková, jací jsou lidé, kteří ji tvoří. ČESKÝ GOODWILL ukázal, že okolí firmy tyto
skutečnosti vnímá velmi dobře.

„Lidé svými nominacemi dali najevo, že důvodem pro to, abychom si někoho mohli skutečně
vážit, jsou každodenní drobné skutky, jimiž vyjadřujeme naši dobrou vůli a morální integritu
spíše než ojedinělý hrdinský čin," hodnotí Nová, a dodává: „Zároveň všichni nominující pomohli
ukázat, že existují poctiví podnikatelé, kteří tvoří skutečné hodnoty a tím přispívají ke zvyšování
životní úrovně nezřídka celého regionu, ve kterém jejich firma působí."

…a vítězem se stává…

O tom, kdo zvítězí v hlavní kategorii projektu, OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, můžete
rozhodnout právě vy. Prohlédněte si medailonky všech statečných, kteří přijali svou nominaci a
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spolu s ní i určitý závazek stát se morálním vzorem pro ostatní, a zvolte toho, jehož příběh vás
nejvíce osloví. „Hlasovat může každý jednoduše on-line, stisknutím tlačítka „Hlasujte" pod
medailonkem svého favorita," vysvětluje Markéta Nová a doplňuje: „Každý hlasující má pouze
jeden hlas, proto pečlivě zvažte, kdo je nositelem hodnot, které jsou pro vás důležité."

Organizátorem projektu ČESKÝ GOODWILL je česká poradenská skupina HPCG, záštitu nad
projektem převzala Česko-německá obchodní a průmyslová komora. ČESKÝ GOODWILL
mediálně podporují rádio ZET a regionální Deník. Tváří ČESKÉHO GOODWILLU se stal známý
český zpěvák a herec Zdeněk Podhůrský, který se vedle mnoha dalších aktivit věnuje pomoci
hendikepovaným dětem v rámci projektu Číslo na Boha.

Pokud i vy oceňujete poctivou práci druhých a chcete ukázat, které hodnoty jsou pro vás
důležité, podpořte ty, jejichž příběh vás nejvíce osloví na www.cesky-goodwill.cz. Vaši dobrou
vůli můžete projevit také přímou podporou hendikepovaných dětí na www.cislonaboha.cz.

Autor: Redakce

HLAVNÍ ZPRÁVY

Premiér Jiří Rusnok vyrazil minulý týden
na zasedání OSN. Jeho návštěva za Atlantikem přitom
zaujala i… celý článek ›

VIDEO | Nad vlnou nelétají, sotva se
prkna udrží… ale jedou! Nejlepší psí surfaři se sešli
v Kalifornii… celý článek ›

Nezkušené rosničky, které vsází spíše na
vzhled než na meteorologické vzdělání, leží moderátorce
počasí… celý článek ›

Parádně vypracovaným tělem se může pochlubit populární
český muzikant, herec a nyní i oficiální přítel… celý článek ›

Videoeditorka Marina Schifrin začala nenávidět svou práci.
Přesčasy a práce na věcech, co ji nebavily,… celý článek ›

To, co uvidíte, není sestřih z nějakého
hodně divného porno snímku, ale výcvik těch, kteří mají
chránit… celý článek ›

Ewa Farna je skutečně pěveckým
klenotem mladé generace. Umí zaujmout nejsen svou
dokonalou vizáží,… celý článek ›

New York/Praha - Český premiér Jiří
Rusnok vzal s sebou do New Yorku, kde minulý týden
promluvil na… celý článek ›

Washington - Spojené státy míří
počínaje úterkem do platební neschopnosti. Senát ovládaný
demokraty… celý článek ›

Nancy - Ve Francii dnes začal soudní
proces s 27 chorvatskými Romy, kteří podle žaloby nutili své
děti… celý článek ›

Bangkok /VIDEO/ – Zajímavé video
z výcviku thajské armády se objevilo na

serveru YouTube. Ona disciplína… celý článek ›

Rusnok vzal do USA manželku
i dceru: Velké české delegaci
se diví i Američané

Tohle vás dojme. Chlupatí
surfaři v akci: Hlavně se
udržet na prkně!

Válka rosniček: Zárybnická se
obula do kolegyň! Víme, co ji
vytočilo!

Tohle přitahuje Táňu? Ondra
Brzobohatý UKÁZAL
namakané TĚLO!

VIDEO: Dělala do noci,
výpověd dala tancem v šéfově
kanclu! Stala se hitem!

Hodně drsné VIDEO! Tahle
"hromadná SOULOŽ" je výcvik
vojáků!

Zpěvačka Ewa Farna
podstoupila plastiku?
Podezřele se jí zvětšila PRSA

Českého premiéra provázela
do USA choť i dcera, přijelo
pro ně osm aut

USA míří do platební
neschopnosti, rozhodnout
musí republikáni

Chorvatští Romové nutili své
děti krást, škoda jde do
milionů eur

Ne, není to porno. Jde o výcvik
thajské armády

Bowlingový obchod Praha
Prodej veškerého bowlingového vybavení. Zavítejte k nám. Praha 4.
www.VseProBowling.cz

Nahraďte svoje přímotopy
Vyměňte přímotopy za infratopení. Ušetřete až 40% provozních
nákladů! www.pion.cz

Poslední Rozloučení
www.pohrebpegas.cz

Možnost pohřbu na splátky. Vysoká
profesionální úroveň služeb.

Na cestu kolem rovníku
letos opět vyrazí
i neratovičtí senioři
„Pohyb je základní lidská potřeba. Ne nadarmo se
říká, že dokud se hýbu, tak žiju," přesvědčovala
dnes klienty neratovického domova pro seniory
Dana Fragnerová o nutnosti…

Mělník /FOTOGALERIE/ -
Prohlédněte si fotografie
z letošního Mělnického vinobraní.

Neratovice - Neratovické nádraží
bylo v sobotu večer málem
dějištěm nehody dvou rychlíků,
které se sjely na stejné koleji.

Strojvedoucí vlaku naštěstí stačil
včas…

Mělník /FOTOGALERIE/ - Soutěž
ovládlo družstvo z Kostelce nad
Labem, druzí byli školáci ze Štětí
a na třetím místě skončil
roudnický tým.

Návštěvníky
vinobraní v Mělníku
okouzlil netradiční
ohňostroj

Na neratovickém
nádraží se málem
srazily dva rychlíky

Družstva mladých
zachránců
ošetřovala v Mělníku
zraněné

Galerie

Galerie
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Diskuse Vložit příspěvek

Do diskuse nikdo nevložil žádný příspěvek
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