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Startuje ČESKÝ GOODWILL 2014. Lidé
opět mohou nominovat své vzory

Po loňské úspěšné premiéře dnes startuje nový ročník projektu Český

Goodwill. Primárním cílem projektu je vyzdvihnout a ocenit podnikatele a

firmy, kterých si lidé váží. 

Téma společenské odpovědnosti je diskutováno již řadu let. Mnoho společností implementovalo
propracované systémy řízení CSR aktivit. Mezi ně přitom nepatří jen nadnárodní společnosti,
ale také některé domácí podniky. O tom, co prospěšného pro své okolí vykonávají,  však
většinou hovoří jen firmy samy. Zatím. Projekt Český Goodwill má snahu toto změnit, a vyzývá
proto k zamyšlení ty, jichž se odpovědné aktivity vyvíjené korporátní sférou týkají a pro něž jsou
určeny – veřejnost, stakeholdery.

Máte ve svém okolí někoho, komu byste chtěli dát najevo, že vnímáte jeho pozitivní vliv a
přínos pro vás osobně nebo širší okolí? Máte šéfa, kterého si vážíte, protože nekáže vodu, aniž
by sám pil  víno? Máte spolehlivého dodavatele, který vám vyšel vstříc a pomohl, když jste to
nejvíce potřebovali? Ceníte si vašeho zákazníka, který vám zůstává věrným nebo platí vaše
faktury včas? Díky projektu Český Goodwill nyní máte příležitost vyjádřit, jaké hodnoty jsou pro
vás důležité a toho, koho si vážíte dát za vzor také ostatním. 

„Český Goodwill je primárně založen na nominacích veřejnosti – okolí podniku, ať již se jedná o
zákazníky, zaměstnance či obchodní partnery,“  vysvětluje Markéta Nová, manažerka projektu, a
dodává: „Nominace veřejnosti jsou důležité, protože odrážejí to, jak lidé vnímají odpovědné
jednání firem a jaké hodnoty jsou pro ně důležité.“ 

Snahou přitom není ocenit jen ty, kteří se mohou pochlubit významným úspěchem nebo
hrdinským činem. Mnohdy stačí zdánlivé každodenní maličkosti, pro které stoupá váženost
člověka v očích druhých. To ostatně dokládají i příběhy hrdinů všedního dne, kteří byli
nominováni do premiérového ročníku projektu Český Goodwill. 

Jejich medailonky stejně jako bližší informace o možnostech jak ocenit podnikatele nebo
společnost, kterých si vážíte, naleznete spolu s nominačním formulářem na www.cesky-
goodwill.cz .

Český Goodwill 2014 se koná pod záštitou Ing. Jaroslavy Jermanové,  I.
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Organizátorem projektu je česká poradenská skupina HPCG,  mediálně jej  podporují
regionální Deník,  multimediální projekt ZET skupiny Lagardère, Regie Radio Music,
specializovaný server MMportal.cz a zpravodajsko-informační portál SkyPaper.
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