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VÍTĚZOVÉ roku 2016
KATEGORIE ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU
Podkategorie: ostatní organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců
AIDED, z.s.
Neziskovka AIDED z.s. působí v Břeclavi a vznikla před 3 lety. Byl to nejdříve nesmělý pokus o
podchycení empatie veřejnosti, aby smysluplně nakládala s použitými věcmi, nevyhazovala je do
směsného odpadu a umožnila je využít ve prospěch charitativní a humanitární činnosti. Systémový
sběr odložených věcí tak zajistil městům a obcím v JMK odsun a využití obrovského množství
suroviny, která by jinak byla zatěžujícím odpadem.
Organizace jimi pomáhá potřebným v tuzemsku i zahraničí. Stala se pomocníkem jiným
organizacím, aby v regionech uplatňovaly společenskou odpovědnost. Za sledované období se AIDED
prosadil v rámci krajského krizového řízení jako platný člen PANELu neziskových organizací
Integrovaného záchranného systému.
Spolek byl úspěšný v celostátních soutěžích neziskovek vyhlášených obchodními řetězci.
Angažuje se při řešení regionálních problémů v dopravě, výchově dospělé populace a hlavně dětí.
Fungující systém neunikl pozornosti pedagogů a studentů Mendlovy univerzity v Brně, kteří dnes už
spolupracují na jeho dalším rozvoji.

KATEGORIE ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU
Podkategorie: ostatní organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců
Střední škola Brno, Charbulova, p.o.
Škola poskytuje střední vzdělávání v oborech gastronomických, potravinářských, obchodu,
služeb a textilní výroby. Je největší školou v Jihomoravském kraji a v celé ČR. Důraz klade zejména na
odborné vzdělávání a jeho přímé propojení s reálnou praxí.
Úspěšná a rozsáhlá je projektová činnost školy, v rámci níž spolupracuje se základními
školami např. na projektu Dámy a pánové, kde jsou hlavními motty „Řemeslo má zlaté dno“ a „Žáci
učí žáky“. Škola má také rozsáhlou mezinárodní spolupráci.
Poskytuje a nabízí též kvalitní - gastronomické služby, výrobu a prodej vlastních učňovských
výrobků, služby kadeřnické, kosmetické a fotografické. V rámci doplňkové činnosti pak nabízí a
realizuje rekvalifikační, zájmové kurzy a zkoušky v rámci celoživotního vzdělávání.
Úzce spolupracuje i s městskou částí Brno Černovice při realizaci kurzů pro seniory, plesů a
dalších akcí pro občany.
Dosahuje významných úspěchů v celostátních soutěžích a získala řadu certifikátů –Certifikát
stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oblasti gastronomie, nejúspěšnější škola Gastrojunior Bidvest
Cup Brno 2016, Střední roku 2015 v Jihomoravském kraji, Zde studují dobří andělé.
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Nejvýznamnějším oceněním je pak ocenění vítěz Národní ceny kvality ČR CAF 2016 a
mezinárodní diplom EFQM, které škola získala 22. listopadu 2016 ve Španělském sále Pražského
hradu.

KATEGORIE ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU
Podkategorie: obce s rozšířenou působností
Město Boskovice

KATEGORIE ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU
Podkategorie: obce ostatní
Obec Rudka
Obec Rudka, malá vesnička na úpatí Českomoravské vrchoviny, se svými 350 obyvateli nijak
zvláště nevyniká. Zajímavější je jak se zde žije. Není snad týdne, aby se zde něco nedělo. Koneckonců
řadu ocenění - stuh v soutěži Vesnice roku - za společenský život, za spolupráci obce se zemědělskými
subjekty - tady se ujala prvenství i v rámci ČR, za práci s mládeží, zachovávání a udržování tradiční
venkovské pospolitosti a získání titulu Vesnice Jihomoravského kraje roku 2015 obec jistě nezískala
náhodou.
Najde se zde snad vše , co ke spokojenému životu patří - malý obchůdek, hospoda, školka,
nově vybudované dětské hřiště s jezírkem, naučná stezka k prameni říčky Bobravy, vysázené aleje
ovocných stromů podél cest, upravená prostranství , spolky, sbory, ochotníci ... a tak bychom mohli
ještě dlouho pokračovat.
Největším bohatstvím jsou však lidé, kteří zde žijí. Bez nich by Rudka nebyla Rudkou.

KATEGORIE PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Podkategorie: podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců
Hlívenka, s.r.o., sociální podnik
Hlívenka vytváří chráněná pracovní místa pro zdravotně postižené spoluobčany a osoby
znevýhodněné na trhu práce. Klade důraz na příjemné pracovní prostředí a na vytváření kvalitních a
užitečných produktů. Pěstuje hlívu ústřičnou a prodává další čerstvé i sušené houby. Hlíva je
pěstována na balících slámy a zaměstnanci se starají o vytváření a udržování specifických podmínek v
pěstebních komorách.

KATEGORIE PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Podkategorie: podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců
Advantage Consulting, s.r.o.
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Personální agentura Advantage Consulting působí na trhu již 14 let, má 7 poboček po celé ČR
a 6 oborových divizí, které se specializují na vyhledávání odborníků ze specializovaných oblastí. Roční
tržby přesáhly v roce 2015 90 mil. Kč. Každoročně pomůže najít práci několika tisícům lidí.
Zaměstnává více než 100 pracovníků, včetně hendikepovaných nevidomých kolegů, za což
získala ocenění Stejná šance, Top Odpovědná firma roku 2014 a 2015, TOP 100 českých firem,
Ocenění českých podnikatelek.
Pro motivaci zaměstnanců vybudovala systém benefitů, snaží se o neustálé zlepšování
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem každého zaměstnance a podporuje skloubení práce
žen s malými dětmi.
Dlouhodobě podporuje děti z dětských domovů. Pomáhá jim pochopit fungování pracovního
trhu a začlenit se do společnosti. K projektům zaměřeným právě na tyto děti patří i unikátní literární
projekt Děti dětem, kterým upozorňuje na nadání a talent dětí z dětských domovů, čímž je podporuje
v jejich dalším rozvoji.
V rámci tohoto projektu oslovila dětské domovy, nabídla dětem stát se na chvíli spisovateli.
Nejlepší zaslané povídky byly vydány v knize fantasy povídek – Příběhy hrdinů. Vydáním knihy děti
získaly pocit, že mohou v životě uspět, což je pro ně obrovskou motivací do dalších aktivit. Všichni
autoři povídek, získali navíc notebook, který jim napomůže k jejich dalšímu literárnímu rozvoji.

KATEGORIE PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Podkategorie: podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců
Teplárny Brno, a.s.
Moderní a ekologické teplo je heslem Tepláren Brno. Je to společnost, která dodává nejen
teplo pohodlně až do našich domovů, ale postará se i o provoz tepelného hospodářství, zajistí
rozúčtování tepla pro váš bytový dům a poradí jak uspořit při vytápění či se spotřebou teplé vody.
V Brně působí již 85 let a od svého prvopočátku jdou cestou využívání nejmodernějších
technologií. Modernizace a úspory jsou také hlavními faktory, díky kterým Teplárny několik let
nezdražovaly a od roku 2017 slevňují cenu tepla o 5%.
Jako městská společnost jsou si vědomi odpovědnosti vůči obyvatelům města Brna a tak je
přirozené, že svou energii věnují i oblasti společenské odpovědnosti.
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