Ostrava 5. 10. 2017

Žádost o zvážení členství Asociace integrativních koučů, z. s. v Etické platformě profesních organizací
koučů EPPOK.
Vážení,
obracím se na vás jako výkonná ředitelka Asociace integrativních koučů AIK s žádostí o projednání
možnosti členství Asociace integrativních koučů, z. s. v Etické platformě profesních organizací koučů
EPPOK.
V AIK chápeme koučování jako cestu ke komplexnímu rozvoji kompetencí klienta prostřednictvím
společného hledání cest k řešení, dosahování cílů a úspěchu s ohledem na jeho jedinečnost. Našich
členů je aktuálně 32 a působí v mnoha oblastech – ve školství a vzdělávání, v komerční sféře, v sociálních
službách, v práci s mladými delikventy, v akademické sféře, v českých i nadnárodních společnostech.
Díky tomuto širokému záběru můžeme říci, že se nám daří naplňovat naši vizi Lidé lidmi, kdy
zpřístupňujeme koučink i tam, kde by byl jinak finančně nedostupný.
AIK byla založena v roce 2011 a strategií pro rok 2018 je být stabilním sdružením koučů, zachovat si
kulturu postavenou na osobních vazbách a počet členů výrazně nezvyšovat. Budujeme asociaci, která má
na Severní Moravě a Slezsku vysoký kredit a je vnímána jako profesionální a etická. Naším zájmem je
mít dobré vztahy a spolupráci s jinými asociacemi koučů v ČR. Chceme dále posilovat náš systém
přijímání a rozvoje členů. Za dobu působení jsme realizovali 5 dvoudenních konferencí o koučinku a 3
projekty „Partnerstvím k rozvoji“. Budeme v tom pokračovat. Jsme hrdí na kvalitu našich koučů a
propojujeme lidi se společným vnímáním světa. Pracujeme na neustálém rozvoji našich členů
pravidelnými měsíčními setkáváními, kde se učíme a sdílíme vše, co k rozvoji patří.
Jsme otevřeni jednání, rádi přijedeme a osobně s vámi probereme možnosti a podmínky z vaší strany.
Předem děkuji za vaši odpověď.
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