Zápis ze setkání předsednictva dne 1. prosince 2008
Přítomni: Klára Hejduková, Eva Jedličková, Leon Lacina, Jan Hruška, Petr Parma
1. Systémy akreditací výcviků a reakreditací
- bude vypracovávat Petr Parma během Vánoc
- Magda mu pošle všechny zápisy ze schůzí pracovní skupiny pro akreditace
2. Zpráva Honzy Hrušky
- konference SAKO na Slovensku
- konference měla mezinárodní zastoupení
- setkal se se zástupci SAKO a ICF Slovensko a předběžně se domluvili na
čtyřstranné spolupráci společně také s ICF Czech Republic
- jeho příspěvek za ČAKO měl úspěch, velký ohlas měly akreditace ČAKO
- seminář v Brně
- původně měl být interaktivní, ale obsah byl uzpůsoben velkému množství
přihlášených lidí
- účastníci projevili zájem o další podobné akce, protože v regionu je jich málo
- spolupořadatelem byl Bedřich Snášel z firmy BooK
- HH jednal také s ředitelem BIBS, který se uchází o partnerství s ČAKO
- Magda pošle Honzovi kontakty účastníků a účastníkům mail s informacemi o
členství
3. Zastoupení v regionech
- byla projednána možnost vytvoření regionálních pracovních skupin
- návrh koncepce připraví HH
4. Náhrada cestovních nákladů zástupcům ČAKO
- předsednictvo odsouhlasilo, že zástupcům ČAKO budou nahrazeny náklady na
předsednictvem schválené akce mimo Prahu v rozumné výši
- každý bude muset doložit účty za hotel a vyúčtování km (odsouhlaseno 10 Kč/km)
5. Návrh změny stanov
- předsednictvo projednalo možnost, že členy ČAKO by se mohly v budoucnu stát
také právnické osoby
- tento bod bude dále prodiskutován při setkání se členy bývalého předsednictva
6. Storno účastnických poplatků za semináře
- předsednictvo odsouhlasilo, že účastnické poplatky budeme vracet při zrušení účasti
týden před konáním akce ve výši 100 %, při zrušení účasti 7 dní a méně před
konáním akce nebudeme vracet nic
7. Letní škola koučování a akce v roce 2009
- Eva připraví jasnou a konečnou koncepci letní školy koučování do Vánoc, tuto
koncepci poté předsednictvo připomínkuje a schválí
- akce roku 2009:
- 7.1.: WS pro HR pod vedením Evy Jedličkové a Milana Bobka
- 5.-6. března: workshop pro začátečníky
- duben: společný workshop s ICF, který zorganizuje ICF
- květen: workshop pod vedením Petra Parmy

-

červen: dvoudenní workshop pod vedením John Webstera na téma executive
coaching
červenec/srpen: letní škola koučování
září: workshop pod vedením Johna Raddalla společně s ICF
říjen: interní WS
listopad: WS se zahraničním speakerem - členem akreditační komise

8. Newsletter + sborník článků o koučování
- newsletter: Eva připraví další číslo newsletter před VH
- sborník: Magda bude informovat členy, že termín pro odevzdání článků byl posunut
do konce roku, u Pavla Fingra zjistí náklady na tisk
9. Schůzky předsednictva v lednu 2009
- 5. ledna 2009 od 17 hod: společné setkání se členy bývalého předsednictva na téma
Kam kráčí ČAKO a Chceme umožnit členství i právnickým osobám a proč?
- 12. ledna 2009 od 18 hod: příprava na VH - Magda pošle všem členům
předsednictva slidy do powerpointu s grafikou ČAKO a požádá vedoucí všech
pracovních skupin, aby poslali body, se kterými budou chtít vystoupit na VH

Zapsala: Magda Maruniaková

