Zápis ze zasedání prezidia ze dne 3. 12. 2012
Přítomní:
Vladimír Dvořák, Milan Klindera, Magdalena Černá, Jarka Švarcbachová

Program jednání:
1. Akce v prosinci
2. Vhodné prostory pro workshopy a akce
3. Pozice výkonného ředitele konference
4. Kampaň k navýšení členské základny
5. Příspěvek prezidia do diskuze na definování profese kouče dle českých zákonů
6. Zpráva KH ze setkání kosovských organizací a koučů v Paříži
7. Valná hromada ČAKO
8. Prověření e-mailových adres ČAKO

Průběh jednání:
1.

Na základě zkušenosti s obsazováním akcí v měsíci prosinci (častá kolize s termíny vánočních

akcí, besídek, vybíráním dovolených atd.) se chceme poučit do budoucna a nepořádat akce či kluby v
tomto posledním měsíci roku.
2.

Vzhledem k potřebě dosažení rentability pořádaných akcí budeme hledat další vhodná místa na

konání akcí, abychom nepotřebovali služby drahých hotelů. Tajemnice CAKO se pověřuje prověřit
náklady na HUB Praha jako místo pro konání klubů, supervizních skupin, valných hromad. Pro zahraniční
hosty se osvědčil InGarden. Další možnosti budeme prověřovat.
3.

Organizace konference v minulosti zabrala tři měsíce plného úvazku, co do rozsahu práce, ale

rozloženého do několika měsíců. Aktuálně je potřeba obsadit roli organizačního tj. výkonného ředitele
konference. Měsíční odměnu pro výkonného ředitele stanovuje Prezidium ve výši 10.000,- Kč za měsíc
(na dobu 3 měsíců). Prezidium za výkonného ředitele navrhuje dvojici Peter (doplnit příjmení od Kláry) a
Kateřina Kučerová. Konkrétní zadání pro tyto funkce zpracoval Předpřípravný výbor konference, který
musí na svém závěrečném setkání (organizačně ho svolá Klára Hejduková) definitivně rozhodnout o
obsazení této role a spuštění práce Přípravného výboru pod vedení výkonného ředitele.
4.

Na začátek roku připraví Prezidium výzvu pro jednotlivce k řádnému členství v asociaci a spustí

kampaň na navýšení členské základny. Za tím účelem připraví písemnou komunikaci na kouče a zájemce
o koučování a osloví všechny bývalé členy asociace s výzvou k zapojení do společné práce na
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zkvalitňování českého koučování. Na lednové setkání Prezidia připravíme podklady: Milan zpracuje
návrh letáku ve stylu posledního newsletteru, všichni se poté zamyslí na doplnění obsahu po mailu si to
vyměníme a v lednu to definitivně odsouhlasíme a rozešleme.
5.

Prezidium se zabývalo uvažování nad naším příspěvkem jako asociace do diskuze na definování

profese kouče dle českých zákonů a zpracovalo svou verzi Návrhu nové kvalifikace pro ověřování dle
zákona č. 179/2006 Sb.. Tento návrh nyní postoupí Stavovské radě, která bude koordinovat tuto aktivitu
s ICF a EMCC.
6.

Prezidium přijalo zprávu Kláry Hejdukové o její účasti na Mezinárodním setkání koučovských

asociací a koučů v Paříži. Bylo zdrojem zajímavých kontaktů, otevřela se otázka spolupráce lokálních
asociací a spojení sil na mezinárodní úrovni v oblasti akreditací. Získali jsme také pár dalších zajímavých
tipů např. zajišťování praxe juniorním koučům na základě smluv mezi asociací a různými neziskovými
organizacemi. Těm dodávají prověřené kouče (juniorní, ale přesto již dostatečně zkušené), kteří zdarma
praktikují ve smysluplných kontraktech, často spojených se supervizí. Předpokládáme, že by to uvítalo
dost absolventů různých výcviků koučů a budeme přemýšlet o integraci tohoto nápadu do naší praxe.
7.

Prezidium svolává dle stanov Valnou hromadu ČAKO na 26. 3. 2013 od 9-13 hod., organizací

pověřuje tajemnici ČAKO.
8.

Vzhledem k zjištěnému nereagování na některé maily zaslané na xy@cako.cz nebo info@cako.cz

nebo akreditace@cako.cz pověřujeme tajemnici ČAKO prověřením funkčnosti mailu u všech členů grémií
uvedených na webu, aby nedocházelo k podobným situacím.

Zapsal Vladimír Dvořák
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