Zápis ze setkání předsednictva dne 3. listopadu 2008
Přítomni: Klára Hejduková, Eva Jedličková, Leon Lacina
Omluveni: Jan Hruška, Petr Parma
1. Termíny workshopů se zahraničními speakery na rok 2009:
 5.-6. března 2009: dvoudenní workshop, B.G.Harvey pro lidi z businessu
 únor 2009: Louise Schubert
 červen 2009: John Webster
 září/říjen 2009: John Raddall
2. Spolupráce s partnerskými asociacemi
 ICF Chapter Prague
- nabídneme jim možnost spolupořádat letní koučovskou školu a jakýkoliv
workshop
- projednáme možnosti lepších podmínek pro vstup členů ICF na námi pořádané
workshopy
- do budoucna možnost spolupráce při vytvoření etického kodexu českého
koučování
 EMCC CZ - mandát Petrovi Parmovi pro jednání s Petrem Nečasem: projednat
možnosti budoucí spolupráce, prozatím žádné konkrétní závazky ze
strany ČAKO
3. Ostatní
 přenastavení členských poplatků - otázka pro VH (nutná změna stanov)
 mailová diskuze s členskou základnou ohledně strategie budoucího směřování ČAKO
(text s výzvou napíše Klára)
 setkání s bývalým předsednictvem - 5. ledna 2009 od 17 hod (členy bývalého
předsednictva pozve Klára)
 politika cen na trhu koučování - námět pro setkání s novináři (má na starosti Honza) a
do newsletteru (Eva)
4. Setkání s předsednictvem ICF Chapter Prague
 byla navržena a projednána spolupráce ICF Czech, ICF Slovensko, ČAKO a SAKO
- Klára osloví předsedkyni SAKO Kláru Giertlovou a předsedkyně ICF Chapter
Prague Marta Anna Petrášová předsedkyni ICF Slovensko (do konce listopadu)
 byly dohodnuty termíny akcí:
- 8. prosince 2008: dva WS ICF v Praze vedené prezidenty ICF - ČAKO pomůže
s distribucí pozvánek (má na starosti Magda)
- duben 2009: první společný WS podle návrhu ICF
- září/říjen 2009: druhý společný WS podle návrhu ČAKO pod vedením Johna
Raddalla
- na WS v dubnu a září 2009 budou stejně nastavené podmínky pro členy obou
asociací
 postoj k EMCC CZ - ČAKO a ICF vůči EMCC CZ zaujímají stejný postoj a do konce
roku zaujmeme oficiální stanovisko
 do budoucna bude možná spolupráce při vytvoření společného etického kodexu
platného pro český trh a profesní asociace
 další společné setkání: 2. února 2009
Zapsala: Magda Maruniaková

