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Liberec 4. července 2019
Vážená paní, vážený pane,
Liberecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR cestou Rady kvality ČR
a Krajské hospodářské komory Libereckého kraje má zájem podporovat rozvoj společenské
odpovědnosti organizací podnikatelského i veřejného sektoru s pozitivními dopady
na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.
Jedním z prostředků šířeni konceptu společenské odpovědnosti na úrovni krajů je Cena
hejtmana Libereckého kraje za společenskou odpovědnost 2019. Ocenil bych, pokud by se
Váš subjekt připojil k dalším desítkám účastníků, kteří se již pro tento program ve spolupráci
s Radou kvality ČR rozhodli a upozornili tak širší veřejnost na své dobré výsledky v uvedené
oblasti.
Jsem přesvědčený, že velké množství průmyslových podniků, menších firem, neziskových
společností, ale i obcí v Libereckém kraji, má pro zapojení se do zmíněné Ceny velmi dobré
předpoklady. O tom svědčí i skutečnost, že dosavadní snahy a iniciativy v oblasti společenské
odpovědnosti a udržitelného rozvoje (ekonomická, sociální a environmentální oblast) byly
oceněny a Liberecký kraj a jeho krajský úřad se stal držitelem mnoha ocenění. Završením bylo
získání nejvyššího ocenění v této oblasti, a to „Národní ceny ČR za společenskou
odpovědnost“.
Cena hejtmana Libereckého kraje za společenskou odpovědnost 2019 je určena organizacím
podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. Jejím hlavním cílem je rozšířit
povědomí o společenské odpovědnosti mezi veřejností a ocenit úsilí především malých
a středních podniků i organizaci veřejné správy, které se společenskou odpovědností
ve prospěch regionu a jeho občanů aktivně, a nad rámec svých zákonných povinností, zabývají.
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Cena hejtmana je organizována Krajským úřadem Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou
hospodářskou komorou Libereckého kraje. Soutěžící subjekty jsou osloveny přímo krajským
úřadem, krajskou hospodářskou komorou či se s konceptem soutěže mohou seznámit
na webových stránkách Libereckého kraje.
V příloze tohoto dopisu najdete podrobnosti k vyhlášení uvedené ceny a organizaci celé soutěže.
Potěší mě, pokud se do ní podle možností aktivně zapojíte.
S úctou
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