Zápis ze setkání prezidia ze dne 26. 7. 2010

Přítomní: Eva Jedličková, Tereza Kožuská, Magda Černá, Alžběta Grosamová
Program:
1. komunikace se členy
2. navázání kontaktu s potenciálními partnery či členy
3. připravované akce a workshopy
4. úklid webu

Průběh jednání:
1.

- Návrh na vytvoření přihlašovacích formulářů do ČAKO. Usnadnění evidence členů,
plateb, snazší a lákavější způsob přihlášení. Něco jako online nakupování. Je něco
takového možné zřídit na webu ČAKO?

- Zopakování úspěšného neformálního setkání členů ČAKO, termín: nejlépe před
Vánocemi, pozvánky však rozeslat již měsíc dopředu.

- Vytvoření ČAKO oběžníku-rozesílání krátkého textu s informacemi o aktivitě ČAKO,

pořádaných akcích atp.,nejlépe 1x do měsíce-cílem je upozornit na změnu či aktivitu,
odkaz na web ČAKO.

- Upozornění členů na zaplacení členského příspěvku, ti, kteří již nechtějí být členy,
nechť se vyjádří.
2.

- Distribuční listy-členové, externí, potenciální speakeři- členové ČAKO je rozešlou
svým známým či obch. partnerům -chtějí být v seznamu ČAKO?

- Spolupráce s agenturou EuroRSCG- mediální partner, bannery, speciální okénko na
webu ČAKO...
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- Propagace ČAKO-místo pro okénko ČAKO a to i v různých novinách ať online či
papírových
3.

- Návrh na „ochutnávku koučování“-4 akreditovaní koučové (max. 3 lidé, přestávka,

půldenní akce) -lidé by si mohli vyzkoušet různé styly koučování, seznámit se

s koučinkem, jak pro laiky, tak i pro odborníky-přehled koučů na trhu, půlhodinový
koučink-potřeba doladit a směřovat na SR

- Bude třeba vytvořit plán akcí na období do valné hromady - Magda Černá
4.
- Úklid webu- definitvní termín kompletního návrhu na změny do 15. srpna 2010

Příští setkání prezidia bude dne 6. 9. 2010 od 11
hodin dopoledne u Evy.
Zapsala: Alžběta Grosamová
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