Zápis ze setkání prezidia ze dne 1. 11. 2010
Přítomní: Eva Jedličková, Magda Černá, Honza Hruška, Alžběta Grosamová
Program jednání:
Program akcí na příští rok

Průběh jednání:
1. Supervize
-

termín 22.11.2010

-

koordinace místnosti, kolik případů bude atd. – zajistí Magda ve spolupráci s Alžbětou

2. Ochutnávka koučování
-2. týden v lednu, odpolední hodiny, doporučujeme 16. hodinu
- průzkum o vhodné době pro akce na příští rok – zajistí Honza Hruška
- pokud bude akce úspěšná, bude možné ji opakovat
-možnost uznávání hodin k akreditaci, potřeba souhlasu SR

3. Akce s Riou Verlinden
- plánovaný jednodenní workshop, zařadit do seznamu speakerů

4. Valná hromada
-termín viz. zápis z minulé valné hromady - 28.1.2011
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5. Workshopy a pravidla

-

určit pravidla pro ws (podle etického kodexu)-název, cíl ws, co ws nabízí?, jaká cílová
skupina, anotace ws, délka ( a to nejen pro konferenční ws)

-

českým speakerům se proplácí cesta, u zahraničních speakerů záleží na vzájemné domluvěnapř. si v rámci ws mohou udělat PR nebo na webu reklamu přes infoservis na webu ČAKO

Příští setkání prezidia 6. 12. 2010 v 18:00 v Atmosféře.

Úkoly:

-

Zapsala: Alžběta Grosamová

Magda – oslovení speakerů-info, nabídka ws
Bety – Koučovací pařba místo malé neformální setkání, zamluvit Atmosféru! 6. 12. 2010
19:00
Bety – doplnit od koho je speaker doporučený, zapsat zbylé speakery, poslat Magdě
Námět na schůzku se SR – směřování ČAKO, supervize a další vzdělávání započítat do
akreditací?
Magda – plán akcí do léta, dopis pro speakery, nástin pravidel pro ws-na webu, koordinace
s Terezou ohledně akcí i speakerů
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