Schůzka prezidia ČAKO dne 3.5.2010
Účastníci: E. Jedličková, M. Černá, T. Kožuská, J. Hruška, V Smutný, L. Popelková
Agenda:
1. Volba prezidentky/ta ČAKO
2. Diskuse o současném stavu ČAKO
3. Diskuse o možných aktivitách ČAKO na rok 2010
4. Plán dalších setkání prezidia ČAKO + úkoly do dalšího setkání

Závěry
Prezidentka/prezident ČAKO
Jednomyslně byla Prezidentkou ČAKO zvolena Mudr. Eva Jedličková.

1. Diskuse o současném stavu ČAKO
Charakteristika současného stavu
- Český trh stále neví, co je koučován, je zapotřebí rozšířit a zpřesnit vnímání toho, kdo
je kouč
-

Povědomí je, ale ne přesné, není velká důvěryhodnost

-

Nejnižší úroveň povědomí je v regionech a menších středních firmách

-

Někteří členové ji vnímají jako nabubřelou
o

Jsme otevřenou či uzavřenou organizací?

2. Diskuse o možných aktivitách ČAKO na rok 2010
Potřebné kroky
Klíčová úloha prezidia ČAKO je rozhýbat organizaci, vrátit se zpět k lidem, být více
„pročlenští“

Osvěta
- Zaměření na širokou veřejnost
-

Budování dobrého obecného povědomí na českém trhu, co je to koučování, a jaká
jsou kritéria kvality

Vytvoření vize prezidia
- Potřeba standardizace toho, kdo je kouč, dodržování světového standardu, důrazu na
kvalitu
Diskuse o poslání ČAKO
- ČAKO by měla být:
o

neziskovou organizaci, co něco sdružuje (především ve vnímání veřejnosti),

o

organizaci pro lidi, které kolem koučování něco zajímá,

o

organizací, o které mají firmy představu, čím by mohla být užitečná,

o

organizací plnící funkci toho, kdo může dát odpověď na otázku.

Rozdělení funkcí v prezidiu
- Každý by měl ve své zodpovědnosti nějakou oblast – spíše projektové zaměření
Definice možných oblastí zájmu:
 PR ČAKO a akce pro členy
 PR a akce pro širokou veřejnost (ven)
 Fungování, kooperace
o

Interní

o

Externí (se stavovskou radou, s tajemnicí)

 Kooperace s jinými asociacemi

Náměty pro jednotlivá témata:
Komunikace se stavovskou radou
- Dát první impuls od nás pro zmírnění v současnosti přísné akreditace – podnítit její
změny?
-

Stýkat se společně – naplánovat akci se stavovskou radou

-

Podívat se na témata, které potřebujeme od stavovské rady, a zda oni něco
potřebují od nás

-

„úklid pravomocí a odpovědností“

-

Lidská forma s připravenými vstupy

-

Dopis k radě s podněty a pozvánkou pro prodiskutování názorů

-

Termín: nejpozději do příští schůzky – cca v půlce června

PR dovnitř
- Pořádání akcí pro členy speciálního charakteru
o

Pro zvýšení/udržení množství členů členské základny

o

V současnosti kolem 70-90 členů, řada lidí váhá, přemýšlí o ukončení členství

o

Více členů může být prostředek, ne cíl


-

Více členů přinese větší objem financí pro zajímavější projekty

Vědět o sobě dávat vědět ven i dovnitř
o

Členům dávat práci

-

Vzdělávání koučů od začátečníků po pokročilé

-

Vzdělávání firem

PR ven
- Jak využít rozpočet
-

Pro PR – na účtu je 379 tis.
o

Nápad: najmout si profesionály


Např. Kateřina Wheeler

Funkce tajemníka
-

Nastavit, jak bude fungovat tajemnice pro radu a pro prezidium

-

Bude mít jednoho hlavního nadřízeného

4. Úkoly + další schůzky
-

Kam bychom se mohli za 2 roky reálně dostat

-

Každý se zamyslí, jak by se dalo přispívat

-

Co kdo chce v daných 4 oblastech udělat

Zadání pro Bětku/Alpinautic
-

Vytvořit přehled o historických událostech, financích, nákladech na jednotlivé aktivity

-

Vytvořit úložiště dat pro všechny členy prezidia

-

Upravit a sjednotit web ČAKO

-

Vytvořit tabulku s úkoly a rozdělit si, kdo by co chtěl kde dělat

Další schůzky
- délka pravidelně cca 1,5h
24.5. v 9h – Sibřina, V Kukli 186
14.6. v 9h – Klánovice, místo upřesnit
Červenec pravděpodobně ne
Od srpna - 1.pondělí v měsíci v 9h

