Zápis ze zasedání prezidia ze dne 7. 2. 2012
Přítomní:

Milan Klindera, Klára Hejduková, Jarka Švarcbachová, Magdalena Černá

Program jednání:
1. Režim fungování prezidia a rozdělení jednotlivých rolí

2. Vize ČAKO a z ní vycházející strategie - nástin cílů
3. Doplňující volby do prezidia - postup
4. Návrh akcí na rok 2012

5. Termín pro volbu prezidenta ČAKO pro další volební období
Průběh jednání:
1. Úvod, cíl schůze

Nové prezidium se plně ztotožňuje s vizí ČAKO a na první schůzi připravilo nástin oblastí, skrze které by
tuto vizi v průběhu svého fungování chtělo naplňovat. Jednotlivé oblasti, včetně běžných agend orgánu
si členové prezidia rozdělili jako garanti. Vzhledem k doplňujícím volbám tyto návrhy budou ještě
konzultovány s posledním členem (členy).

2. Zacílení strategie na tyto oblasti:
-

nabídka pro zkušené kouče

-

osvěta pro veřejnost (kultivace, akreditace, zviditelnění asociace a její práce)

-

klub interních koučů

-

nabídka pro všechny úrovně a typy koučů
úspěšná spolupráce na přípravě konference 2014

kazuistické a supervizní semináře (možnost pravidelných setkání a předplatného)

- klub profesionálů z HR při ČAKO (obsah: koučování pro nekouče a související nástroje,
zkompetentnění odběratelů - personalistů)

-

revize webu (možnost sekce pro přihlášení)

-

rozšiřování členské základny

-

orientace v různých přístupech/školách koučování

3. Rozdělení rolí v prezidiu (gestoři/garanti):

- Jarka: PR, sepisování oficiálních textů, koordinace tajemnice
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- Magda: organizace akcí, supervizní skupina, „Klub“ HR
- Milan: Klub interních koučů, realizace & koordinace workshopů Klára: mezinárodní spolupráce
(semináře v ČR, info o tom, co se děje u nás i ve světě), prostředník mezi stav. radou a
prezidiem, přípravy konference
4. Konkrétní úkoly

- nastavení/update spolupráce s tajemnicí (Jarka)
-

společná schůzka SR a P (spolupráce, naplnění vize)

- revize textu na webu ČAKO „Proč se stát členem ČAKO“ (Jarka)
- revize textu na webu ČAKO „Jak vybírat kouče“ (Milan)
5. Nejbližší akce a termíny
-

pokračování workshopu Vesele o interním koučování

-

další plán bude stanoven do konce 1Q 2012

-

termín pro volbu prezidenta ČAKO v již kompletním prezidiu stanoven na 15. 2.

Zapsala Alžběta Grosamová
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