Zápis ze setkání prezidia ze dne 2. 3. 2011
Přítomní: Magdalena Černá, Eva Jedličková, Ondřej Charvát
Omluvena: Tereza Kožuská
Program jednání:
1. Detaily ws Slepé skvrny v koučování
2. Ostatní akce

3. Akce se zahraničními lektory
4. Akce v Brně
5. LŠK

6. Konference SAKO

7. Výběr koučů pro Zlatého partnera MSK
8. Přihláška do ČAKO přes web
9. Platba členských příspěvků
10. Zlepšení webu

Průběh jednání:
1.

Prezidium schválilo detaily akce 7.4.2011, workshop vede Ondřej Krása – urychlit pozvánku a info
na web – tajemnice

2. Akce ostatní
T. Šlapák – domluví se s Magdou na termínu květen, červen

I. Clark / L. Shook – souhlasí, Tereza zajistí termín, nápad realizovat akci ve spolupráci s ICF ověří Eva
I. Málková – zatím jsme se dohodli, že téma, které nabízí, odložíme
D. Svobodová – navrhne termín v červnu

3. Akce se zahraničními přednášejícími

Klára zajistí D. Marqueta – podzim (říjen) 2011
Eva zajistí S. Holma – podzim 2011
•

Vzhledem k dobrému finančnímu stavu ČAKO lze hledat další zahraniční přednášející, kteří by
přinesli atraktivní téma pro rozvoj koučů v ČR
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4. Akce v Brně
•

Ondřej zajistí kontakt od Jana Hrušky na spolupořádající BIBS

•

dohodneme vhodný termín a téma pro osvětu o koučování a ČAKO v Brně

•

je třeba zajistit, kdo z ČAKO by byl ochoten realizovat ws v Brně

5. Letní škola koučování – termín potvrzen 28.-30-7-2011
•
•

tip na místo – všichni, požadavky 2 salonky, koupelny na pokojích, cenově rozumné
zajistit zahraničního speakera na první den

6. Konference SAKO 8.-9.9.2011
•

Mají zájem, aby jedno vystoupení bylo někoho z vedení ČAKO

•

Magda má zájem se zúčastnit

•

Eva zjistí podmínky a zaměření konference

•

Přislíbili jsme pomoc z rozesíláním pozvánek na konferenci

7. Výběr koučů pro Zlatého partnera MSK
•

Prezidium nechává pravomoc ve stanovení kritérií a rozhodování o koučích zcela na Stavovské radě –
informaci předá Eva

8. Přihláška do ČAKO přes web

•

Realizace webového formuláře, termín polovina února tak, aby se mohli po MSK zájemci přihlásit).
Kostra formuláře je, po dodatečné úpravě grafikem, připravena k naprogramování na web.

9. Platba členských příspěvků
•

Tajemnice měla zajistit upomínku do konce února, zjistit stav – Eva

10. Zlepšení webu
•

Dát na web pár slov o každém členu prezidia (a SR)
Zapsala Eva Jedličková
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Další setkání – v dubnu, vzhledem k nepřítomnosti Terezy a Honzy datum zatím není
stanoveno
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