Zápis z 11. Valné hromady ČAKO ze dne 26. 3. 2013
Přítomní:
Řádní členové:
Dvořák Ladislav, Dvořák Vladimír, Hejduková Klára, Klindera Milan, Loumová Magdalena,
Reissfelder Annette, Vlačihová Adéla, Krása Ondřej, Šlapák Tim, Svobodová Dagmar, Černá
Magdalena, Bobek Milan
Odborní členové:
Dvořák Ladislav, Dvořák Vladimír, Hejduková Klára, Klindera Milan, Loumová Magdalena,
Reissfelder Annette, Krása Ondřej, Bobek Milan

Program jednání:
1. Uvítání
2. Zpráva prezidia a schválení účetní závěrky
3. Zpráva stavovské rady
4. Diskuze na téma „Budoucnost ČAKO“

Průběh jednání:
1. Organizace
- Do 15. 3 se dle stanov ČAKO sešla neusnášeníschopná valná hromada, byla tedy znovu
svolána na 26. 3.
- Na 11. valné hromadě je přítomno 12 řádných členů, z toho 8 odborných, celkový počet
členů ČAKO je 43, ke konání řádné valné hromady je nutná účast alespoň poloviny členů.
Řádná valná hromada není usnášeníschopná a prezidium tedy okamžitě svolalo mimořádnou
valnou hromadu, která byla i s programem jednohlasně schválena.

2. Zpráva o činnosti prezidia za první rok působení v nové sestavě
Web ČAKO:
-

Prezidium vytvořilo na webu sekci pro členy, kde si členové mohou prostudovat videa
a materiály z konaných workshopů.

-

Obnoven vzhled webových stránek, přidáno několik nových sekcí, více informací,
větší přehlednost, nový systém.

Akce ČAKO:
-

Organizace klubů, které dále kultivují koučování napříč trhem: Klub interních koučů,
Klub pro personalisty, Supervizní klub pro juniorní kouče

-

Organizace akcí se zahraničními hosty – cílem je pozvat 4x-5x ročně kouče, lektora
či supervizora ze zahraničí, jsou to lektoři na doporučení či podle osobní zkušenosti,
témata se střídají, jsou zde jak témata pro juniorní, tak seniorní kouče.

Formy členství:
-

Vytvoření zajímavější formy institucionálního členství

Podněty k práci prezidia:
-

Rozesílání plánu na akce půl roku dopředu

-

S pozvánkou rozeslat i video či článek, aby měl případný zájemce možnost získat víc
informací o lektorovi či tématu.

-

Větší propagace webu, akcí, ČAKO

Schválení účetní závěrky
-

Prezident asociace představil účetní závěrku a zprávu o hospodaření asociace za rok
2012 přítomným členům, kteří ji jednohlasně schválili.

3. Zpráva o činnosti Stavovské rady
-

Stavovskou radu na tomto setkání zastoupil Ladislav Dvořák

Akreditace:
-

Proběhla revize akreditačního řádu, došlo k upřesnění požadavků na individuální
akreditace na všech stupních a výcviky vyšších stupňů

-

Vytvoření doprovodného materiálu pro uchazeče o akreditaci – Průvodce akreditací,
tento materiál je umístěn na webu

-

Revize metodické materiály pro hodnotitele tak, aby odpovídaly aktuálním
požadavkům a řešily sporné momenty

-

Byl dokončen princip bonit pro akreditaci jednotlivých akcí ČAKO

Přehled udělených akreditací:
-

V roce 2012- jedna akreditace pro výcvik, jeden individuální

-

Nyní procházejí akreditačním procesem 2 výcviky a 4 jednotlivci

Akce SR:
-

Vytvoření supervizního klubu pro seniorní kouče, proběhlo zatím první setkání pod
vedením Nadi Grosamové, setkávání 4x ročně.

-

Připravuje se výcvik v supervizi pro seniorní kouče (ke spolupráci byl přizván ČIS)

Ostatní:
-

Byl vytvořen dramaturgický plán pro SSK III., zahájena práce v kreativním výboru

-

Pokračuje aktivní práce v Etické platformě profesních organizací koučů
(www.eppok.cz), kde ČAKO zastupuje Naďa Grossamová za SR a Vladimír Dvořák za
Prezidium

4. Budoucnost asociace
Proběhla diskuze na téma „Budoucnost ČAKO“
-

Probrali jsme mj. návrh na jiný způsob přijímání nových členů: osobní kontakt se
členy, okamžitá začleněnost do aktivní práce v asociaci.

-

Probrali jsme možnosti změn ve formě členství, možná ve stanovách asociace
ohledně vymezení členství – členové budou pak mít jasnou představu o fungování
asociace.

-

Vzhled k omezené kapacitě sil volených orgánů je nezbytné najít nové možnosti
oslovování konkrétních členů a získání jejich aktivní podpory a spolupráce s ČAKO, to
umožní i efektivnější propagaci hlavních cílů ČAKO: kultivace a zvyšování úrovně
koučování v ČR

-

Dohodli jsme se na nové pracovní skupině, která zpracuje koncept vize směřování
ČAKO a jejího posunu k větší profesionalizaci a předloží ho s diskuzi členské
základně.

-

Další valná hromada se bude konat 15. 1. 2014 od 9:00.
Zapsala Alžběta Grosamová

