Zápis ze setkání prezidia ze dne 16. 9. 2011
Přítomní:

Eva Jedličková, Magda Černá, Alžběta Grosamová

Program jednání:
1. Akce ČAKO

2. Zpráva z konference ICF Slovensko
3. Prostory na workshopy

Průběh jednání:
1.

- Vyhodnotili jsme workshop Vesele o interním koučování; vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu
bychom během příštího roku rádi uspořádali workshop na téma vztah mezi interním a externím

koučováním. Seminář by navazoval na zářijový workshop, konal by se buď v lednu či v únoru. Přípravu
bude mít na starosti Ondřej po dohodě s Evou.

- Zabývali jsme se podporou kultivace trhu supervizními setkáními pro interní kouče. Idea bude dále
diskutována na příštích setkáních.

- Workshop s Riou a Sorenem bude tlumočit Jitka Kořínková. Ws s Riou si bere na starost Eva a zároveň
se domluví s překladatelkou Jitkou Kořínkovou na tlumočení obou workshopů. Alžběta předvybere 3
obědy na ws s Riou předem a dá vědět Ibisu.

- Magda domluví tlumočníka z francouzštiny na ws s Denisem Marquetem. Komunikaci s Denisem má
na starost Tereza, Magda jí dodá kontakty na tlumočníky.

- Do půlky října je potřeba vytvořit pozvánku na ws se Sorenem. Kurz je nutné absolvovat oba dny-tuto
informaci vložit do pozvánky. Soren pošle materiály, které je potřeba přeložit-přeloží Jitka Kořínková,

Eva se s ní domluví. Na web vložit anotaci o Sorenovi ze starých materiálů z MSK do půlky října-zařídí

Alžběta. Organizaci Sorenova ws má na starosti Magda, Magda Alžbětě pošle info o Sorenovi a podklad
k pozvánce.

- Možný návrh na jarní workshop-John-Leary Joyce, inspirace konferencí na Slovensku.
- Katka Svobodová nabízí workshop pro ČAKO - začátkem listopadu - vezme si to na starost Eva.

- Alžběta dá avízo do HotNews na Mikulášský večírek, v některém z minulých zápisů je uvedeno datum.
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2.
Eva informovala o konferenci v Bratislavě a o workshopu, který pořádala na konferenci s Milanem
Bobkem.
3.
Projednali jsme několik nabídek z různých hotelů. Možná spolupráce s hotelem v Truhlářské, je potřeba
hotel kontaktovat a domluvit cenovou nabídku např. na Sorena a také na plánované menší podvečerní
workshopy.

Zapsala Alžběta Grosamová
tajemnice
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