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Vítězkou premiérového ročníku
Český Goodwill majitelka oční
kliniky Hustá

Vítězkou úvodního ročníku soutěže Český Goodwill, která oceňuje
podnikatele a firmy, jichž si lidé váží pro jejich morální kvality a
etické chování vůči okolí, se stala majitelka soukromé kliniky OČNÍ
EU Michaela Hustá. Ta získala přízeň veřejnosti, která ji zvolila za
Osobnost Českého Goodwillu 2013. Informovali o tom organizátoři
soutěže.

»Paní doktorky si nesmírně vážím nejen pro její lidský přístup, ale především pro
její nevyčerpatelnou radost z práce a nasazení, kterého je schopna pro své
pacienty i pro nás zaměstnance,« tak z ní část odůvodnění, jež do Českého
Goodwillu nominovalo MUDr. Michaelu Hustou.

V dalších čtyřech kategoriích vzešli vítězové z hodnocení odborné poroty a stali se
jimi David Sklenář ze společnosti STAP v kategorii Tradice, Adéla Zrubecká z firmy
Nobilis Tilia v kategorii Inovace, Pražská energetika v kategorii Mecenáš a Petr
Franc z české IT společnosti Aquasoft v kategorii Partner. Zvláštní cenu poroty
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PŘIHLÁSIT DO DISKUSE

získala Jaroslava Jermanová ze společnosti Aksamite nábytek.

Projekt Český Goodwill byl spuštěn na konci května. V úvodní nominační fázi mohli
jednotlivci z řad veřejnosti nominovat podnikatele či společnosti ze svého okolí,
o kterých dokážou říct, že si jich váží a oceňují jejich práci. V létě organizátoři
ověřovali oprávněnost nominací a oslovovali nominované s žádostí o akceptaci
jejich nominace. Tak vznikl finální seznam nominovaných, na jehož základě pak
v závěrečné fázi mohla veřejnost v září hlasovat.

Cílem projektu je především snaha vyzdvihnout tradiční hodnoty, ocenit
každodenní poctivou práci a podpořit podnikatelského ducha. Současně je jeho
záměrem vybudovat aktivní platformu pro sdílení know-how a networking, která
zprostředkuje výměnu zkušeností zdůrazňujících, že cesta odpovědného podnikání
je tím správným směrem k udržitelnému rozvoji a prosperitě jednotlivců, regionů
i celé ČR.
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Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

1 2 3 4 5 6 7

Hodnocení: 6.5, celkem 8 hlasů.

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o
dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat
sprosté výrazy, smažeme.

2013-10-12 14:31
Goodwill, know-how a networking,. Asi jsem se spletl. Původně jsem se
chtěl dostat na české Haló noviny a omylem jsem se dostal na
"Hello newspaper."

ČLÁNKY E-MAILEM

Pokud chcete každý den od pondělí do soboty dostávat přehled
aktuálních článků, vepište do políčka Vaši e-mailovou adresu a
stiskněte tlačítko Odeslat.
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