Zápis ze setkání prezidia ze dne 8. 11. 2011
Přítomní:

Eva Jedličková, Magda Černá, Honza Hruška, Tereza Kožuská, Ondřej Charvát

Program jednání:
1. Situace ČAKO, zajištění kontinuity po VH 2012
2. Novoroční večírek ČAKO
3. Novoroční přání

4. Návrhy na další workshopy
Průběh jednání:
Na setkání byly projednávány tyto body:

1. Prezidium diskutovalo o situaci v ČAKO a především o zajištění kontinuity vedení ČAKO po valné
hromadě v lednu 2012. Vzhledem k počtu členů se diskuse týkala především počtu lidí v obou
orgánech ČAKO a také motivace členů prezídia resp. SR. Prezidium navrhuje v tomto smyslu

změnu stanov, kterou bychom předložili na valné hromadě jako společný návrh obou orgánů.
Z toho plynou tyto úkoly:

-

Vytvořit návrh na změnu stanov, který vzejde z diskuse

 Zajistí Eva a Tereza

-

Zavolat na SAKO a zjistit, co dělá výkonný ředitel

 Zajistí Honza

-

Vypracovat návrh pracovní náplně placeného člověka (tajemníka)

 Zajistí Eva a Tereza
-

Domluvit v tomto smyslu setkání se SR, kde bychom návrh předjednali. Uvažovaný termín je
12. 12. 2011 příp. 19. 12. 2011 v obou případech 15 – 17 hodin.

 Zajistí: Eva

2. Bylo dohodnuto, že novoroční večírek pro členy ČAKO bude 6. 1. 2012 od 18.00 hodin.

K tomu je třeba:
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-

Prověřit prostory restaurace „Příčný řez“.

 Zajistí Eva
-

Další možné prostory jsou „U básníka pánve“ nebo „Nod“.

Po dohodě s Evou něco z toho je třeba rezervovat.
 Zajistí Alžběta
3. Bylo dohodnuto vytvoření novoročního přání za ČAKO.

 Zajistí Eva

4. Byly prodiskutovány další návrhy na možné workshopy:
-

Katka Svobodová (karty)

-

Ondřej Charvát (interní versus externí koučink)

-

Jarin (týmový koučink)

-

Honza Hruška (Koučování změny)

Zapsala: Magda Černá
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