Zápis ze setkání presidia ČAKO dne 1. června 2009
Přítomni: Petr Parma, Klára Hejduková, Jan Hruška, Eva Jedličková, Leon Lacina

1. Rozdělení činnosti mezi presidium a stavovskou radu
 stavovská rada v současném prozatímním složení má omezený mandát, proto je
potřeba společně rozdělit pravomoci
 navrhované pravomoci prozatímní stavovské rady:
- fungování stavovské rady - jednací řád a strategie
- uvedení nového akreditačního řádu do života: podzimní akreditace - akreditace
výcviků - reakreditace
- odborná koncepce konference v roce 2010
2. Letní škola koučování
 zahraniční speaker byl zajištěn - lektorka z VB, udělá celodenní workshop první den,
za podmínek pro bono (zajistíme letenku a ubytování na náklady ČAKO), program a
téma workshopu má v mailu Eva
 zajistit: překladatele (? zjistit od účastníků, kolik by jich potřebovalo překlad - pokud
se neozvou, považujeme to za to, že překlad nepotřebují), stravu, transfer pro
zahraničního speakera + hotel v Praze (?)
 od účastníků vybrat zálohy na ubytování (stanovit jednotný paušál pro všechny)
 rozešleme ještě jednu pozvánku členům + všem přihlášeným, ve které už bude
aktuální info o zahraničním speakerovi a výzva, že zbývají dvě volné místa
3. Práce pro regiony
 seminář v Brně
4. Podpora akcí mimo ČAKO
 podpora soukromých akcí jednotlivých členů ČAKO se musí projednat na presidiu
 akce Heinricha Homoly - napíšeme mu, že ČAKO podpoří akci jako partner (včetně
uveřejnění loga na webu a propagačních materiálech akce) pouze v případě, že v rámci
propagace nebude zmiňovat sebe a Katarinu Schapiro jako organizátory akce
 na stránkách ČAKO musí být v Info servisu uvedené, že zveřejněné akce podporuje
ČAKO pouhým uvedením na webu ne žádným komerčním podporováním
 podpora bude spočívat v šíření informací prostřednictvím webu - každý člen ČAKO
může požádat o uveřejnění zajímavé akce
 text „Podpora akcí mimo ČAKO“ je potřeba změnit - je potřeba vymezit např. rozdíly
ve spolupráci s BIBS (poskytuje zdarma prostory) a ostatními organizacemi
5. Newsletter
 náměty: mimořádná valná hromada, březnový WS, letní škola, podmínky pro řádné a
odborné členství (dodá Petr Parma), říjnový WS
6. Konference 2010
 je potřeba domluvit pravidla spolupráce s ostatními spolupořádajícími organizacemi
 začneme hledat vhodný hotel a možnosti spolupráce s agenturou organizující
konference
 konference bude dvoudenní pro cca 150 účastníků

Zapsala: Magda Maruniaková

