Zápis ze zasedání prezidia ze dne 2. 4. 2013
Přítomní:
Vladimír Dvořák, Klára Hejduková, Magdalena Černá, Jarka Švarcbachová, Milan Klindera

Program jednání:
1. Úkoly a revize úkolů z předchozího zasedání
2. Zpráva z valné hromady
3. Nastavení spolupráce s tajemnicí, příprava smlouvy
4. Převedení peněz z účtu ČAKO na konferenční účet
5. Podmínky supervizní skupiny pro juniorní kouče

Průběh jednání:
1.

Členové prezidia zrevidovali úkoly z minulého setkání.

2. Prezidium vzalo na vědomí zprávu o dění na valné hromadě. Mimo jiné se dohodlo na větším
zapojení členů, kteří jednoznačně dávají najevo zájem spolupracovat, podílet se na aktivitách a
organoizaci ČAKO.
3. Prezidium předložilo návrh smlouvy tajemnici, na příštím setkání se odsouhlasí příloha smlouvy.
4. Prezidium stručně probralo stav příprav a klíčové úkoly pro pořádání konference, detaily řeší
samostatně realizační výbor.
5. Prezidium založí speciální účet pro konferenci a jednohlasně schválilo, že převede z účtu ČAKO
na tento účet 400 000 Kč pro vstupní náklady konference. Prostředky pro realizaci plánovaných
akcí a pro provoz ČAKO byly s dostatečnou rezervou ponechány na účtě ČAKO.
6. Prezidium odsouhlasilo zvýšení účastnického příspěvku za supervizní skupinu. Cena pro členy
ČAKO bude 500 Kč a pro ostatní 1000 Kč. Předplacení účastníci budou mít nárok na slevu 20%.
Minimální počet účastníků je stanoven na 3 účastníky. Garantem bude nadále Magdalena Černá.
7. Prezidium probralo strategii pořádání klubů po skončení prvního cyklu a shodlo se na
smysluplnosti v pokračování Supervizních klubů (podpora rozvoje koučů) a Klubu pro
personalisty (osvěta a kultivace koučování ve firmách). Klub pro personalisty i nadále zajistí Jarka
Švarcbachová, návrh na podzimní téma Koučování lidí 50+ jako součást Age management
strategie HR.
8. Pro Klub interních koučů po skončení 4. setkání v červnu garant Milan Klindera zváží
pořádat/nepořádat na základě sondy zájmu účastníků.
Zapsala Alžběta Grosamová
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