Zápis ze zasedání prezidia ze dne 14. 5. 2012
Přítomní:
Milan Klindera, Vladimír Dvořák, Klára Hejduková, Magda Černá, Jarka Švarcbachová

Program jednání:
1. Web ČAKO
2. Newsletter ČAKO
3. Klub personalistů, interních koučů, supervizní klub a ws Katky Svobodové

Průběh jednání:
1.
- prezidium se shodlo na změně řazení akcí v novinkách na webu tak, aby akce, která se koná nejdříve,
byla na začátku
-návrh na možné rozdělení horkých novinek na „novinky“ a „akce“- v akcích budou ty nejbližší, výpis
všech akcí bude v sekci „Akce ČAKO“
- byla vytvořena sekce pro členy
- návrh na úpravu anglické verze webu ČAKO: Milan přeloží do aj základní informace o asociaci a pošle
Jarce k revizi
- prezidium se shodlo na novém zpracování sekce “Jak se stát členem ČAKO“, uvedení poplatků za
členství, jakým způsobem se zájemci o členství v ČAKO mohou přihlásit- Alžběta
- návrh na vytvoření nového záhlaví webu- je třeba domluvit s grafikem návrh a cenu nového záhlaví na
hlavní stránce ČAKO (můžeme poskytnout současný návrh) a zároveň zařídit poslání jednotlivých motivů
z webu v kvalitní podobě- Alžběta

2.
- prezidium se shodlo na formě newsletteru, dnes ho Alžběta pošle členům a zájemcům o infoservis

3.
- návrh na pozvání hosta do klubu personalistů, který by účastníky uvedl do problematiky
- rozeslat faktury i s místem, kde se budou akce konat, účastníkům klubu personalistů a interních
koučů a zároveň je upomenout o platbu- Alžběta
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- oslovit Kateřinu Svobodovou a domluvit s ní náhradní termín jejího workshopu- Magda
- Magda znovu obvolá kouče supervizory, vytvoří prezentaci a vloží ji na web
Zapsala Alžběta Grosamová
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