Zápis ze zasedání prezidia ze dne 3. 9. 2012
Program jednání:
1. Správa dat na webu
2. Další úpravy webu
3. Statistiky návštěvnosti
4. Propagace ČAKO v aj
5. Záznam ws se Sonjou Radatz
6. Pravidla pro institucionální členství
7. Stav účetnictví
8. Přípravný tým pro MSK

Průběh jednání:
Počtem 4 hlasů pro byla schválena tato rozhodnutí:
1. Správa a aktualizace dat v novinkách a akcích svěřena do péče tajemnice ČAKO (vkládání nových
informací, přeřazování uskutečněných do příslušných archivů akcí a novinek). Žádosti o vložení
informací včetně případných příloh a fotografií budou garanti jednotlivých oblastí směřovat
přímo k rukám Alžběty Grosamové.
2. V rozložení webu bude na privilegovaném místě vpravo umístěn Kalendář akcí, v levém sloupci
pod menu pak Novinky (čili obrácení současného stavu z důvodu posílení důrazu na rozmanitost
pořádaných akcí). Garant: Vladimír Dvořák.
3. Členům prezidia bude zřízen přístup do statistik návštěvnosti webu asociace. Garant Vladimír
Dvořák.
4. Zpracujeme koncept propagačního materiálu v anglickém jazyce (o nás, o vzdělávacích aktivitách
se zahraničními hosty) pro konferenci koučů Paříži. Garanti: Klára Hejduková, Milan Klindera
5. Workshop se Sonjou Radatz budeme dokumentovat nahrávkou na kameru pro účely členské
sekce na webu. Garant: Milan Klindera, technika Vladimír Dvořák.
6. Pravidla pro institutionální členství: roční poplatek 6.000,- Kč za instituci a 600,- za každou
osobu z této instituce. Obsah: garance 5 míst na pořádaných akcích a sleva na jejich cenu,
přístup k elektronické podobě know-how, účast na sdílení trendů, na supervizních setkáních a ke
sdílení zkušeností.

ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa
telefon
e-mail
http

|
|
|
|

Bubenečská 22, 160 00 Praha 6
(+ 420) 739 395 679
info@cako.cz
www.cako.cz

7. Vypracovat přehled stavu účetnictví asociace a prověřit podmínky pro daňový režim příjmů
občanského sdružení vzhledem k potřebě financování příštího Světového setkání koučů v roce
2014. Garanti: Vladimír Dvořák, Milan Klindera
8. Budeme iniciovat ve spolupráci se Stavovskou radou ustavení přípravného týmu pro Světové
setkání koučů, za prezidium nominujeme Kláru Hejdukovou a Milana Klindera. Toto téma
přednese na příštím setkání Stavovské rady Hana Černá a nominovaní za SR zkontaktují naše
kandidáty za účelem nalezení společného termínu na první pracovní setkání. Cílem tohoto
setkání má být první náčrt, co vše se musí stát, aby konference úspěšně proběhla.
Zapsal Vladimír Dvořák
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