
Kra] Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Zdeněk Kadlec, ředitel
Žižkova 1882/57. 586 01 Jihlava, Česká republika

/''ňAT!^sis^i
tívss 'yí-w" Brod
l Dc?forir--<Ł.^4^.„.. ^ l
[^:^^n.4á"'/

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací
KUJI 388/2022
OPHS 31/2021

Vyřizuje/telefon
l. Hanáková
Kosourová/564602107

Datum
4. ledna 2022

Vážení,

dovolte mi Vás informovat o tom, že kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost. V souvislosti s tím si Vám dovoluji zaslat následující
vyzvu:

Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů
sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních
činností. Až do konce ledna 2022 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do šestého ročníku regionální
soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Společenská odpovědnost je stále více zohledňovaným nástrojem moderního marketingu a
důležitou složkou konkurenceschopnosti firem a společností. Považujeme za naši povinnost
umožnit podnikatelským a veřejným subjektům prezentovat jejich společensky korektní aktivity
ěiroké veřejnosti. Společenská odpovědnost nemá nahrazovat kvalitu výroby nebo služeb, může
a většinou také je zvýšenou přidanou hodnotou pro zákazníka a nezanedbatelnou konkurenční
výhodou v rámci trhu. Jsme přesvědčeni, že v Kraji Vysočina jsou řádově desítky adeptů na
získání této ceny. Jen je třeba nechat o sobě slyšet.

Cena hejtmana má regionální charakter a má za cíl zvýšit podvědomí o problematice společenské
odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku. Ocení úspěchy nejen
větších, ale i menších lokálních firem, které ve větší či menší míře pracují s konceptem
společenské odpovědnosti.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace
veřejného sektoru, obce, ale také neziskové 6i příspěvkové organizace, které působí na území
Kraje Vysočina.
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Kraj Vysocí na
Kategorie a podkategorie uvedené soutěže jsou:
soukromý sektor (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé; subjekty vyvíjející především
ekonomickou aktivitu):
A.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,
A.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,
A.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,
veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:
B.1 obce,
B.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,
B.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní
veřejnoprávní subjekty.

V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů.
Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti
organizací.
Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním
děkovné listiny (diplomu).
Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku této soutěže, kterou zaštítil hejtman Kraje
Vysočina je plánováno na 25. dubna letošního roku v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2022.

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských
webových stránkách: httD://www.kr-vvsocina.cz/odpovednost.
Vyplněnou přihlášku a dotazník zašlete v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina,
Odbor personální a hospodářské správy, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Obálku je třeba označit
heslem: „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost".
V elektronické podobě lze vyplněnou přihlášku a dotazník zaslat na adresu: odpovednost@kr-
vysocina.cz.
Více informací Vám poskytne Ing. Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí Odboru personálního a
hospodářské správy Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-
vysocina.cz.

Věřím, že Vás tato výzva zaujme a možnost prezentovat výsledky Vámi řízené organizace spojené
s případným získáním ocenění využijete.

S pozdravem a v úctě

Zdeněk Kadlec
ředitel úřadu
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