Zápis ze setkání prezidia ze dne 8. 4. 2011
Účastníci:
Tereza Kožuská, Magda Černá, Eva Jedličková, Alžběta Grosamová

Program jednání:
1. Akce pro členy

2. Spolupráce s jinými asociacemi
3. Závěrečný výsledek MSK

4. Dopis SR, setkání prezidia a SR
5. Letní škola koučování

6. Členský příspěvek, členství v ČAKO, různé

Průběh jednání:
1.

Plánované akce na letošní rok:
•

•
•
•
•

Workshop M. Klindery a O. Charváta-téma externí a interní kouč, červen či září
Klára Hejduková- Týmové koučování, 26.5
Dáša Svobodová- termín-LŠK
Lori Shook-20. 10, Tereza K. dohodne s Ivetou Clarke koordinaci s ICF a potvrdí termín
Denis Marquet- 7.10-termín vyvěsit, informace o speakerovi www.denismarquet.com, od 9 hod,

inzerce u mediálních partnerů, Tereza dohodne s Klárou vytvoření pozvánky (o Denisovi, anotace

•

jeho workhsopu), spolupráce s tajemnicí.
Soren Holm-21.-25. listopadu, jednodenní či dvoudenní workshop, téma Happiness - state
of psychological research and the implications and uses for coaches

2.

Prezidium potvrdilo následující možnosti spolupráce:
ICF - sdílení informací, 10% slevy na akce, rozesílání nabídek členské základně.

EMCC -Eva Jedličková se sešla s Romanem Chudobou, zatím žádná konkrétní společná akce
nedohodnuta, dohodnuta sleva pro členy EMCC 10%, posílání pozvánek, informací.
SAKO – 10% sleva
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3.
ČAKO získalo z MSK 2011 353 000 Kč. Veškeré získané peníze musíme využít pro činnost Asociace.

Prezidium jako prioritu vidí pořádání kvalitních akcí pro členy i veřejnost v zájmu kultivování českého
trhu v oblasti koučování. Další prioritní aktivitou je Letní škola koučování, která podporuje sdílení knowhow mezi kouči.
4.
Setkání Prezidia a Stavovské rady se bude konat 30. 5. 2011 od 18:00. Místo bude upřesněno. Eva
napíše Petrovi Růžičkovi.
5.
Místo: Ermi hotel Jince, rezervaci zařídí Honza Hruška
Termín: 28.-30. 7 2011

Předběžná anonce-podle pozvánky z minulé LŠK, rovnou rozeslat-ICF, členové, zájemci
Myšlenka LŠK: Sdílení

Magda ve spolupráci s tajemnicí zajistí do konce dubna rozeslání první předběžné pozvánky na LŠK.
6.

Podpora členství – schválen dotisk brožury tak, aby ji bylo možné rozdávat na akcích ČAKO.
Schválen přístup k institucionálnímu členství - příspěvek institucionálních členů se krátí stejně jako u

ostatních členství, krátí se paušál i individuální příspěvek. Otázka inst. členství, důvody proč ano, proč
ne, přínos ČAKO i firmě bude řešena na příštím prezidiu.

Přehled členských příspěvků – tajemnice vytvoří tabulku na web.
Do konce dubna bude dokončen přihlašovací formulář na webu.

Příští setkání prezidia se koná 20. 5. 2011v 11:00 u Evy.
Zapsala: Alžběta Grosamová
tajemnice
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