Zápis ze zasedání prezidia ze dne 15. 2. 2012
Přítomní:

Milan Klindera, Klára Hejduková, Jarka Švarcbachová, Magdalena Černá, Vladimír Dvořák

Program jednání:
1. Volba prezidenta

2. Režim setkávání prezidia
3. Poslání, strategie, cíle, úkoly

Průběh jednání:

1. Volba prezidenta

Přihlásili se dva kandidáti: Vladimír Dvořák a Jarka Švarcbachová.

Proběhla volba prezidenta podle pravidel, pro Vladimíra hlasovali 2 členové prezidia, pro Jarku hlasoval
1 člen.

Zvolen byl Vladimír Dvořák.

2. Termíny schůzek prezidia

Prezidium se shodlo na pravidelných schůzkách, které se budou od září konat pravidelně první pondělí
v měsíci v 18:30, tj. 3. 9, 1. 10 atd.

Do léta se prezidium shodlo na těchto termínech:
Březen: 19. v 19:45

Duben: 10. od 14:00 do 16:00 u Milana v Raiffeisenbank (18. patro, ECM za Arkádami, Hvězdova 2,
Pankrác)

Květen: 14. od 10:30 do 12:15 u Milana
Červen: 18. v 18:00 u Kláry

Červenec: 13. od 12:00 do 13:30 u Milana
3. Konkrétní úkoly do příštího zasedání prezidia
Před rozdělením úkolů byl seznámen Vladimír, zvolený v doplňujících volbách, se závěry prvního
zasedání prezidia a byly stanoveny oblasti jeho působení:
-

role prezidenta,

rozpočet pro ČAKO,

- realizace úpravy webu, EPPOK,
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- Klub interních koučů spolu s Milanem
Konkrétní úkoly
Vladimír

- zorganizuje úpravu webu (členové si vyžádali možnost komentovat zadání),
- etický seminář EPPOK,
-

připraví rozpočet pro ČAKO

Bety
-

rozeslat analýzu webu prezidiu, diskuze o webu

- zápisy ze zasedání, úkoly předchozího volebního období
- schůzka s Jarkou – nastavení spolupráce
Jarka
-

koordinace tajemnice – nastavení spolupráce

- revize dokumentů ČAKO – komentáře, návrhy na úpravy
-

komentář k návrhu webu

Milan

- workshop Vesele o interním koučování – realizace za pomoci Bety
- Klub HR – nástin, ve spolupráci s Magdou
-

Revize textu – úkol z minulého zasedání

Magda

- koncept supervizního klubu (oslovení supervizorů)
- koncept HR klubu, ve spolupráci s Milanem

Klára
-

přehled zahraničních speakerů,

- koordinace se SR, termín setkání SR a P a spolupráce těchto dvou orgánů

Zapsala: Alžběta Grosamová
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