Zápis z 10. valné hromady ČAKO ze dne 20. 1. 2012
Přítomní:
Řádní členové:

Černá Magdalena, Dvořák Ladislav, Dvořák Vladimír, Füzyová Lenka, Grosamová Naďa, Hejduková Klára,
Holeyšovský Jan, Hruška Jan, Charvát Ondřej, Jedličková Eva, Klindera Milan, Koláčná Radka, Kožuská

Tereza, Majvaldová Monika, Růžička Petr, Simon Jaroslav, Svobodová Dagmar, Šlapák Čeněk Tim, Špinar
Bohumil, Zelingrová Lenka, Švarcbachová Jarka, Borecký Alexandr
Odborní členové:

Dvořák Ladislav, Dvořák Vladimír, Grosamová Naďa, Hejduková Klára, Holeyšovský Jan, Hruška Jan,
Jedličková Eva, Klindera Milan, Majvaldová Monika, Růžička Petr

Program jednání:

1. Schválení a zahájení valné hromady
2. Zpráva stavovské rady
3. Zpráva prezidia

4. Volby do prezidia

5. Volby do stavovské rady
6. Diskuze a ukončení 10. valné hromady ČAKO

Průběh jednání:
1.

-byla zvolena mandátová komise z přítomných členů: Jan Hruška, Magda Černá, Tim Šlapák

-přítomno 22 členů z toho 10 odborných členů, počet členů ČAKO je 31, ke konání řádné valné
hromady je nutná účast alespoň poloviny členů, řádná valná hromada je tedy usnášení schopná a byla i
s programem jednohlasně schválena
2.
Výsledky práce SR za rok 2011:

- probíhá akreditace výcviků, dva výcviky byly akreditovány a další akreditace započala v prosinci
- změna akreditačního procesu z vyhlašovaného na průběžný

- výsledky akreditací jsou průběžně oznamovány na webu ČAKO a stále více klientů se jimi řídí ve svých
rozhodováních
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- byla posílena propagace akreditací na webu ČAKO a na LinkedInu
- SR se spolupodílela na založení EPPOK jako meziasociační etické platformy-představení této platformy
členů, představení internetové prezentace EPPOKU a etického semináře, který bude ČAKO v rámci této
platformy pořádat (v dubnu 2012)

- je to průlomová aktivita také ve smyslu spolupráce různých asociací koučů v ČR
- zástupci ICF ČR, ČAKO a EMCC se shodli na potřebě dalšího zkvalitňování profesionálního koučinku
v ČR

- byla vytvořena ideová příprava nového konceptu MSK 2011

- byl vytvořen a realizován sponzorský projekt konference, který byl dokončen v prosinci 2011
- rozpracování projektu mezinárodního uznávání akreditací ČAKO
- rozpracování ideového konceptu příští konference 2014,
- je zpracován námět publikace „Bedekr světem koučinku“

- je připraven návrh na finanční podporu projektů (včetně diplomových prací), které se zabývají
výzkumem v oblasti koučování-1x ročně vyhlášená cena

- je vytvořen ideový podklad pro práci týmu na shromažďování dat v oblasti koučování a rozvoje metod
- neustále probíhá vyhodnocovací proces analýzy zpráv hodnotitelů, jako podkladů pro zdokonalování
akreditačního řádu
3.
Zpráva o hospodaření 2011

- změna účetního, představení účetní závěrky, zůstatku na účtu a na pokladně, současný stav účtu je
554 883 Kč a na pokladně 36781 Kč

- účetní závěrka byla schválena 20 hlasy a jeden člen se zdržel hlasování
Priority prezidia na rok 2011, fungování prezidia v loňském roce
Práce na základě:

- východisek z diskuze na VH 2011: otevřená organizace se zaměřením na kvalitu koučování, zároveň
orientace na to, aby byla atraktivní pro kouče, členové si stěžují na nedostatek aktivit pro zkušenější
kouče

- anketa na MSK 2011: ČAKO se věnuje propagaci koučování, nejméně se věnuje podpoře rozvoje koučů

- společná schůzka prezidia a stavovské rady a diskuze o zaměření ČAKO: není třeba měnit zaměření, je
třeba získat nové členy, aby byla asociace aktivní

- návaznost na rok 2010- obrácení činnosti asociace jak dovnitř, na členy, tak vně, na veřejnost
- zvýšení počtu členů pořádáním atraktivních akcí, zachování otevřenosti asociace
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MSK 2011
-3. - 4. února 2011

- spolupráce se SAKO
- 127 účastníků, 7 zahraničních speakerů, 14 českých koučů
- vynikající prezentace ČAKO v ČR

- možnost zviditelnění koučování jako oboru-zviditelnění profese, nové náhledy na práci kouče
- představení práce konferenčního výboru

- Eva Jedličková a Milan Bobek vystoupili na konferenci SAKO, uspořádali workshop za ČAKO s tématem
Zadání pro koučování, ČAKO bylo partnerem této konference, Eva poskytla rozhovor pro slovenský
měsíčník ZISK
Akce konané v minulém roce

- Kam kráčíš koučování aneb postřehy odjinud
- Setkání supervizní skupiny

- Mezinárodní setkání koučů
- Slepé skvrny v koučování

- Týmové koučování- omyly a nevyužité příležitosti
- Koučování obchodníků v terénu
- Letní škola koučování

- Vesele o interním koučování

- Vyložte karty! – týmový koučink se srdcem a rozumem
- Emoce a proces změny

- Kreativní prázdnota - spolehlivý zdroj
- dvě neformální setkání- vánoční a novoroční večírek
Vývoj členské základny

- o vývoji členské základny krátce pohovořil Jan Hruška
Media monitoring
Mediální partneři: zdarma propagace akcí nebo články v médiích

- stabilně s asociací spolupracuje portál evzdělávání, ČSRLZ, Ivitera (Educity)
- na konferenci s ČAKO spolupracovala Economia (HR management, HN)
Prostor na sociálních sítích:
- LinkedIn

- na www.google.com více než 21000 výskytů, např.:
- propagace asociace na stránkách našich partnerů
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- propagace seminářů a akcí
- propagace výcviků a akreditace

- propagace vlastní akreditace nebo členství
- články o koučování, rozhovory

- na českém rozhlasu proběhl v lednu rozhovor s předsedkyní SR a jedním členem SR
4.
-byla zvolena volební komise z přítomných členů: Eva Jedličková, Ondřej Charvát, Tereza Kožuská
-volební komise byla jednohlasně schválena

-poslední šance na kandidaturu do orgánů ČAKO: přihlásil se další kandidát do prezidia – Tim Šlapák
-přítomní byli seznámeni s volebním řádem, aby hlasovali podle pravidel
- ke zvolení je nutno získat min. 2/3 hlasů účastníků VH
- volební řád byl jednohlasně schválen

- představení jednotlivých kandidátů do prezidia

- proběhla volba do prezidia, zvolení kandidáti byli na kandidátce označeni křížkem podle pravidel
- z 22 přítomných hlasujících členů jsou 2/3 14, 6, VH schválila pro hranici 2/3 14 hlasů
- volební komise sečetla hlasy a do prezidia byli zvoleni tito kandidáti:
Magdalena Černá
Klára Hejduková
Milan Klindera

Jarka Švarcbachová
- 5. člen prezidia se zvolí elektronicky podle stanov asociace
5.

-představení jednotlivých kandidátů do stavovské rady
- proběhla volba do stavovské rady, zvolení kandidáti byli na kandidátce označeni křížkem podle
pravidel

- z 10 přítomných hlasujících odborných členů jsou 2/3 6,6, VH schválila pro hranici 2/3 6 hlasů
- volební komise sečetla hlasy a do prezidia byli zvoleni tito kandidáti:
Rostislav Benák

Ladislav Dvořák
Naďa Grosamová
Jan Holeyšovský
Iva Pondělíková

Volby byly na této valné hromadě ukončeny.
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5.
Diskuze a ukončení 10. valné hromady.

Zapsala: Alžběta Grosamová
tajemnice ČAKO
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