Zápis ze setkání předsednictva ČAKO dne 6. října 2008
Přítomní: Klára Hejduková, Eva Jedličková, Jan Hruška, Petr Parma
1. Úkoly z minulých předsednictev
- přidat na web prolink na ICF
- nastavení podmínek pro členy SAKO – HH s LLL budou informovat na konferenci
SAKO v Bratislavě
- setkání a akce v Brně – řeší HH s Ivetou Clarke
- termíny workshopů na web – přidat 13.11. a 7.1. + až budou stanoveny, tak také
termíny letní koučovské školy, jarního WS s českým speakerem (má na starost HH –
období březen 2009), jarního WS se zahraničním speakerem (má na starost LLL –
období jarních akreditací), kasuistický seminář (až příští rok)
- dotazník se zpětnou vazbou k workshopům – připraví Klára
- konference Firemní vzdělávání – poprosíme Sylvu Šulcovou, ať napíše jak to proběhlo
- poplatky členů předsednictva za workshopy – ten co akci organizuje vždy zdarma,
ostatní dle situace na každou akci individuálně
2. Partnerství
- 2 hlavní oblasti: podpora business opportunities x propagace ČAKO – akce, které
přímo podporují business jen nepřímo a nejsou v rozporu s etikou ČAKO, bychom
měli podporovat
- první podporovanou akcí byla akce s Rotary clubem
- možnosti podpory:
1. informace – zajímavé akce (např. konference EMCC), které budou na webu
v Informačním servisu
2. doporučení – námi pořádané akce + akce našich partnerů a dalších neziskových
organizací a asociací
3. partnerství – organizace, které nám umožní realizaci akcí + akce, které budou
schváleny na předsednictvu
- otázka dlouhodobé koncepce a konkurenceschopnosti ČAKO – do jaké míry
podporovat business pro členy? Zatím máme výhodu, že máme v našich řadách
nejlepší kouče, chceme podporovat vysokou úroveň a kvalitu koučování zejména
v ČR – téma pro VH (přineseme nachystaný návrh)
- vytvoříme novou rubriku na webu s názvem „Informační servis“, kde budeme
informovat o různých akcích (např. konference EMCC), a kde nebudeme garantovat
kvalitu výběru, pouze pasívně vložíme info; členové ČAKO mohou posílat tipy na
zajímavé akce do této rubriky
3. Spolupráce s ICF
- prozatím se vzájemně informujeme o akcích
- další možnosti budoucí spolupráce:
- reciproční členství – my se staneme členy ICF Prague Chapter a oni členy
ČAKO
- spolupořádání akcí – reciproční workshopy: jeden WS náš (např. jarní WS se
zahraničním lektorem) a jeden poté jejich (např. na podzim)
4. Etické otázky
- konečnou verzi etického kodexu předložíme ke schválení VH
- pracovní komisi zadáme vypracovat návrh podmínek ukončení členství (Klára)

5. Letní koučovská škola
- nejprve stanovíme termín (rozsah: 4 dny) a místo, poté to rozešleme lidem, aby se
začali přihlašovat, pak začneme sestavovat program
- vstupním předpokladem bude vedení vlastního workshopu, za poplatek se bude moci
zúčastnit i omezený počet pasivních účastníků
6. Web
- zadáme správcům, aby zrušili anketu
7. Investice
- předsednictvo odsouhlasilo následující investice:
- mobilní telefon asociace
- informační kartičky asociace – info o asociaci a kontakt, na druhou stranu
výhody členství – zadat Pavlovi Fingrovi, ať připraví rozpočet (dle množství a
cen se rozhodneme)
- stojací vytahovací plakát asociace jako reklama na workshopy
- razítko
- zvýšení odměny tajemnici Magdě Maruniakové o 1.000,- Kč měsíčně z důvodu
rozšíření pracovních povinností o správu webu
8. Akce pro novináře
- první pondělí v prosinci (1.12.) spojíme zasedání předsednictva s WS pro novináře
(Honza)
- Kateřina Wheeler by měla do konce měsíce dodat návrh strategie PR – inzeráty
v novinách a časopisech atd. (na starosti Honza)
9. Úkoly na příště
- každý ze členů předsednictva, který má na starosti nějaký workshop, dodá termín:
- Petr - termín osvětového WS pro členy (květen – červen 2009)
- Eva – termín letní koučovské školy
- Leon – termíny workshopů se zahraničními speakery pro rok 2009
- Honza – termín workshopu s českým speakerem (březen 2009)
- Magda – zjistí možnosti dalších hotelů a jejich konferenčních kapacit – občerstvení +
internet + dataprojektor (InGarden, Ibis, Ambassador)
Úkoly, u kterých není zapsáno čí jsou, patří Magdě!

Zapsala: Magda Maruniaková

