Zápis ze zasedání prezidia ze dne 30. 9. 2013
Přítomní: Milan Klindera, Jarka Švarcbachová, Klára Hejduková, Vladimír Dvořák
Nepřítomní: Magda Černá
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Předání pracovní agendy nové tajemnici.
Vytvoření anglické jazykové verze webu 3. světového setkání koučů.
Plánování a příprava workshopů.
Informace o společném setkání zástupců ČAKO, ICF a EMCC.
Stav mailing listů.
Možnosti spolupráce s Asociací integrativních koučů.
ČAKO na sociálních sítích.
Svolání a organizace mimořádné valné hromady.

Průběh jednání:
1. Vladimír Dvořák předal nové tajemnici Zuzaně Lovitt paměťový disk s dokumenty ČAKO a
finanční a administrativní dokumentaci. Prezidium obeznámilo Zuzanu Lovitt s náplní práce a
povinnostmi tajemnice ČAKO.
2. Prezidium se shodlo na potřebě rychlého překladu textu webových stránek 3. světového setkání
koučů do angličtiny. Přípravu anglické verze zajistí do 6. 10. Milan Klindera.
3. Klára Hejduková upozornila na skutečnost, že workshopy v angličtině probíhají bez tlumočení do
ČJ. Je pravděpodobné, že proto vzniká ztráta 30% potenciálních zájemců o workshopy. Prezidium
odsouhlasilo návrh, aby část pořádaných workshopů byla v budoucnu tlumočena do ČJ a část
probíhala výlučně v AJ. Tak bude možné v budoucnosti porovnat návštěvnost tlumočených a
netlumočených workshopů a rozhodnout, zda je efektivnější pořádat workshopy s či bez tlumočení.
Klára Hejduková potvrdila přípravu workshopu Sandry Wilson.
Jarka Švarcbachová zvažovala možnost pokračování Klubu pro personalisty a zkonstatovala, že ze
strany personalistů o něj není momentálně zájem, proto bude prozatím pozastaven.
4. Milan Klindera informoval prezidium o jednání zástupců ČAKO se zástupci EMCC a ICF. ČAKO
reprezentovali Milan Klindera a Naďa Grosamová. Předmětem jednání byla koordinace aktivit
jednotlivých organizací a odstranění souběhu termínů pořádaných akcí. Vladimír Dvořák a Milan
Klindera navrhli, aby zástupci ČAKO na příštím zasedání EPOKK (4.12.2013) v tomto směru
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vyjednali konkrétní dohodu. Jarka Švarcbachová doplnila, že všechny 3 organizace by si vzájemně na
své webové stránky měly umísťovat informace o nadcházejících akcích. Vladimír Dvořák do
budoucna navrhuje spolupořádaní některých akcí, případně i sjednocení podmínek a postupu
akreditace. Prezidium souhlasí s prezentací těchto návrhů na setkání 4.12.
5. Klára Hejduková upozornila na nutnost kontroly a aktualizace členského a nečlenského mailing
listu. Revizi obou seznamů zrealizuje do konce října Zuzana Lovitt.
6. Milan Klindera představil Asociaci integrativních koučů se sídlem v Ostravě. Prezidium
odsouhlasilo návrh na navázání spolupráce a další návrh Milana Klindery: uspořádat následující
setkání Klubu interních koučů na přelomu listopadu a prosince v Brně. Jarka Švarcbachová a Klára
Hejduková navrhly vyzvat mimopražské členy ČAKO k aktivaci v regionech.
7. Klára Hejduková poukázala na nedostatky v prezentaci ČAKO na sociálních sítích. ČAKO má
profil na LinkedIn, profil na Facebooku založí Jarka Švarcbachová.
8. Prezidium reagovalo na výzvu stavovské rady ke svolání mimořádné valné hromady a stanovilo
datum jejího konání na pondělí 9.12. 2013 od 17 hod. v Praze. Pozvánky připraví a rozešle Vladimír
Dvořák a Zuzana Lovitt do 6.10. Podklady a prezenční listiny k VH připraví Zuzana Lovitt.
9. Na žádost SR Jarka Švarcbachová zaktualizuje údaje o platných akreditacích koučů a Zuzana Lovitt
je umístí na web ČAKO.

Zapsal: Zuzana Lovitt
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