Zápis ze zasedání prezidia ze dne 13. 7. 2012
Přítomní:
Milan Klindera, Vladimír Dvořák, Klára Hejduková, Magda Černá, Jarka Švarcbachová

Program jednání:
1. Web ČAKO
2. Newsletter ČAKO
3. Oslovení bývalých členů k obnovení členství
4. Inovace institucionálního členství
5. El. archiv dokumentů
6. Kluby při ČAKO
7. Konference v Paříži

Průběh jednání:
Plným počtem hlasů pro byla schválena tato rozhodnutí:
1. Schválena nová grafická podoba webu (graficky upravit: vpravo akce červeně, vlevo novinky
oranžově, slovní text služby pryč, pro korekturu anglické verze bude požádán Tim Šlapák a Milan
Klindera)
2. Na konci léta vydáme nový newsletter o aktivitách ve II a III. čtvrtletí. Tamtéž dáme i upoutávku
na vzdělávací akce ve 2. pololetí, oznámíme vznik sekce pro členy s elektronickým know-how.
Garanti: každý člen prezidia zpracuje text o akcích, které garantoval (webové prezentace, nové
kluby, supervizní skupina, podzimní akce), konečnou redakci zajistí Vladimír Dvořák a Milan
Klindera
3. Osobní oslovení bývalých členů k obnovení členství a asociaci (na seznamu dostupném na
společném serveru, každý označí a následně osloví konkrétní lidi), Milan a Hanka osloví mimo
bývalé řady
4. Zjistíme názory lidí a budeme inovovat pravidla pro institutionální členství (cena), aby začalo být
zajímavé (dosud ho nikdo nevyužil)
5. Elektronický archiv dokumentů (hodnocení z akcí atd.) bude zřízen na společném serveru
6. Pravidla pro účast na vzdělávacích aktivitách v klubech je vymezená jejich posláním, nejsou to
platformy pro propagaci vlastních služeb jednotlivců, ale edukační aktivita a sdílení zkušeností
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pro danou cílovou skupinu (interní koučové či HR a personalisté). Garanti klubu budou na
setkáních toto vymezení jasně komunikovat, aby bylo dodržováno.
7. Konference v Paříži, ČAKO deleguje jako svého zástupce Kláru Hejdukovou a poskytne podporu
na pokrytí nákladů s účastí na konferenci. Na zářijovém setkání 3.9. prezidium vytvoří koncepci
propagačního materiálu v anglickém jazyce (o nás, o vzdělávacích aktivitách se zahraničními
hosty).
Zapsal Vladimír Dvořák
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