Zápis ze zasedání prezidia ze dne 12. 12. 2011
Přítomní:

Magda Černá, Tereza Kožuská, Eva Jedličková, Jan Hruška, Alžběta Grosamová

Program jednání:
1. Novoroční setkání ČAKO

2. Návrh programu činnosti na začátek roku 2012
3. Příprava na VH

4. Projednávání podnětů od SR
5. PF 2012, návrh na dárky pro lektory

Průběh jednání:
1.

Novoroční setkání se bude konat v restauraci u Básníka pánve 6. 1. 2011, součástí setkání bude i

Čokoshow. Prezidium se zde sejde v 17:00, oficiální začátek bude v 18:00. Čokoshow dohodne Eva
s Jitkou Kořínkovou. Zázemí pro akci, pozvánku, uspořádání stolů zajistí Honza a Alžběta. Je potřeba
předem potvrdit účast-nutné tuto informaci vložit do pozvánky.
2.

Návrh na možné opakování ws Vesele o interním koučování s rozšířením tématu. Eva osloví Ondřeje
Charváta s Milanem Klinderou a domluví s nimi podrobnosti. Eva se také domluví s Magdou na
uskutečnění intervize či supervize.
3.

Je potřeba vyvěsit termín VH do HN na webu. Zjistit prostory v NTK, hotelu Duo, jiných Ibisech, Merkuru.
Obeslat hotely teď, pozvánka bude rozeslána v pondělí. Aby mohl účastník VH hlasovat ve volbách, je
potřeba, aby uhradil členský poplatek na rok 2012.

Návrh na program VH: vystoupení SR a P, zpráva o činnosti za minulý rok, návrhy pro činnost nového

Prezidia, volby. Tereza-media monitoring, Eva- zpráva o hospodaření, MSK 2011 a konference SAKO,
Honza-vývoj členské základny, členské příspěvky, Magda- přehled akcí a LŠK.

Alžběta vypočítá kolik peněz bylo, za který workshop vybráno a pošle výsledky Evě.
4.
Ve věci změn Stanov-Prezidium diskutovalo o možných variantách vývoje vedení ČAKO.
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5.
PF 2012 bylo schváleno a bude rozesláno členům, lektorům a zájemcům o informace ČAKO. Návrh na

dárek zahraničním lektorům-kniha-zařídí Tereza.

Zapsala Alžběta Grosamová
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