Zápis z 9. Valné hromady ČAKO ze dne 28. 1. 2011
Přítomní:
Eva Jedličková, Jan Hruška, Klára Hejduková, Naďa Grosamová, Petr Růžička, Dagmar Svobodová,
Bohumil Špinar, Lenka Zelingrová, Jana Hájková, Ladislav Dvořák, Annette Reissfelder, Heinrich Homola,
Tereza Kožuská, Magda Černá, Ondřej Charvát, Alžběta Grosamová, Vladimír Dvořák, Monika
Majvaldová, Iva Pondělíková,

Program jednání:
1. Zpráva o hospodaření asociace
2. Zpráva o činnosti prezidia
3. Zpráva o činnosti stavovské rady
4. Diskuze „Kam kráčíš, ČAKO“

Průběh jednání:
Prezidentka Eva Jedličková zahájila 9. Valnou hromadu.
Byla zvolena mandátová komise -Ondřej Charvát, Tereza Kožuská, Naďa Grosamová
Přítomno 17 členů z toho 10 odborných členů, celkový počet členů ČAKO je 46, ke konání řádné valné
hromady je nutná účast alespoň poloviny členů, vzhledem k méně než poloviční účasti členů se řádná
valná hromada považuje za ukončenou a je vyhlášena mimořádná valná hromada.
Program valné hromady byl jednohlasně schválen, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.

1. Zpráva o hospodaření asociace:
Seznámení členů s výsledovkou a účetní rozvahou z roku 2010. Finanční výsledek byl schválen všemi
odbornými členy-10 hlasů souhlasilo.
Výsledovka a rozvaha k nahlédnutí u tajemnice ČAKO.

2. Zpráva o činnosti prezidia


Priority prezidia na rok 2010

Sledování podobných oblastí jako v minulých letech-popularizace ČAKO, zaměření na práci pro členy,
spolupráce s dalšími organizacemi, stabilizace činnosti, jak byla nastavena předchozím prezidiem.



Prezidium v roce 2010
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Problémy s ustanovením nového prezidia, rozdělení úkolů v asociaci mezi členy prezidia.

Eva Jedličková-zaučení tajemnice, součinnost prezidia a SR, realizace databází, úklid webu, vedení
podkladů pro účetnictví-vše ve spolupráci s ostatními členy prezidia
- Spolupráce s jinými organizacemi- spolupráce se SAKO, ICF Slovensko, ICF Česká republika a
EMCC- vzájemná prezentace akcí, členské slevy

Tereza Kožuská- Akce pořádané ČAKO
-Vytvoření seznamů a databází: seznam zájemců o informace, zájemci z řad členů ČAKOpotenciální lektoři
Typy akcí:
- Akce zaměřené na kouče, kteří jsou členy
- Akce zaměřené na konzumenty koučování-koučované
Akce 2. pololetí ČAKO
- Ws „Kam kráčíš koučování nebo postřehy odjinud“
- Setkání supervizní skupiny
- Neformální akce: Mikulášské posezení
Předběžný plán akcí na rok 2011:
- Ochutnávka koučování
- WS s lektory z řad členů
-Spolupráce se zahraničními lektory
-Pro kouče-něco jako letní škola koučování, supervizní skupiny
- Využití přednášejících z konference na workshopy během roku
PR ČAKO:
Snaha o větší osvětu, propagace koučování, ČAKO.
Uzavřená partnerství se společnostmi: HN, ČSRLZ, Ivitera, Economia.
Vytvoření propagační brožurky v tištěné podobě.
Změna struktury webových stránek-velké úpravy v rozřazení menu, změny fontů, barev..

Ondřej Charvát: Úpravy webu
Jan Hruška: Mezinárodní setkání koučů 2011
- Prostor: Kongresové centrum v Praze
- Kvalitní speakeři z Čech i zahraničí
- Intenzivní program
- Organizační zajištění (tlumočení, hostesing, orientace, občerstvení) a technika
Představení koordinátorky konference Jany Hájkové, představení speakerů, programu konference, její
zaměření a webu.
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3. Zpráva o činnosti stavovské rady
Zahájení činnosti 23. 2. 2010 volbou předsedy, programu a plánu činnosti.

Hlavní cíle:
-spustění akreditačního procesu v plné míře v novém systému, rozvíjení propagace koučování a
akreditací, koordinace práce stavovské rady a prezidia

Akreditace:
SR změnila akreditační řád- akreditace probíhají celý rok, ne jen v určitý termín.
SR opravila dílčí nesrovnalosti v akreditačním řádu, opravený řád byl vyvěšen na web. Nový postup
akreditace (hodnotitelé, proces, stanovení ceny, akreditace výcviků)
Propagace odbornosti a koučování-zpracování koncepce propagace odbornosti, pořádání ws ČAKO,
výuka na VŠ- oslovení začínajících koučů, studentů, s akreditacemi.
- Propagace akreditací- inzerce v HRM, E15, EduCity
- Výzvy k akreditaci na vyšší stupeň, výzva k akreditaci mezi členy ČAKO

Koordinace s prezidiem:
Vymezení kompetencí, komunikace s prezidiem o úkolech zasahujících i do kompetencí prezidia
(finanční stránka).
Rozpočtový plán odborných akcí.

Podněty pro práci SR na rok 2011:
- Vyhodnotit průběh akreditací podle nových pravidel
- Vyhodnotit přípravu a průběh konference
- Zaměřit se dlouhodobě na propagaci odbornosti

4. Kam kráčíš, ČAKO?
-

diskuze

-

prezidium do konce čtvrtletí zorganizuje anketu mezi účastníky MSK 2011 a členy ČAKO o zaměření
a o tom, co by členové očekávali od ČAKO

-

NA ZÁKLADĚ TOHOTO ŠETŘENÍ si určí prezidium priority a plán akcí pro zbytek roku 2011 s tím, že
nyní je prioritou úspěšné zvládnutí MSK 2011

Termín 10. valné hromady byl stanoven na 20. 1. 2012.
Zapsala: Alžběta Grosamová
Tajemnice ČAKO
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