ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
31. března 2015
PROGRAM:
1. Uvítání
2. Prezidium – co jsme za tento rok udělali…
3. Otázky a podněty k činnosti prezidia
4. Přestávka na kávu a koláčky
5. Stavovská rada - co jsme za tento rok udělali…
6. Otázky a podněty k činnosti SR
7. Přestávka na čaj a bagetky
8. Zpráva o hospodaření
9. Revoluce na webu ČAKO
10. Diskuse - Kdo jsme a kam směřujeme.
ZÁPIS:
Prezentace Pavel Wieser – přidat odkaz na prezentaci
-

Platforma studentů (R. Bahbouh)

-

Newsletter –

-

Příští setkání skupin – určit termín

Prezentace Klára Lauritzenová - přidat odkaz na prezentaci
-

Nová koncepce vzdělávání – rekapitulace

-

Informační servis – vzdělávací akce na web

-

Prezentace nových akcí – přidat odkazy

Prezentace Vladimír Dvořák - přidat odkaz na prezentaci
-

Dlouhodobé cíle ČAKO

-

EPPOK – spolupráce – společné názvosloví

-

Marketingová kampaň – propagace odbornosti, květen/červen 2015
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-

Klasifikace pracovních skupin – prezentovat požadavky, vč. cen

-

Prezentace nového webu

Prezentace Ladislav Dvořák - přidat odkaz na prezentaci
-

Definice Master Coach/Profesionální Coach

-

Změny v Akreditačním řádu

-

Rozvoj supervizí/výcviku – supervizní výcvik pro profesionály

Prezentace Magda Vašáková Loumová
-

Pokračování supervizí

-

Vznik nové diskusní skupiny na téma supervize

Prezentace Ondřej Krása
-

Rozvoj EPPOKu – mktg šikovnější subjekty obsazují prostor

-

Spolupráce na úrovni akcí

-

Web – veškeré informace o koučích/koučování

Hlasování:
14 členů hlasovalo pro
1 člen se nezúčastnil hlasování
Celkem platících členů: 25
Celkem odborných členů: 12/ hlasujících 8
Celkem 34 členů – včetně nezaplacených poplatků
Zapsala: Jana Lexová
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NEBUDE SOUČÁSTÍ ZÁPISU - INFO, KTERÉ MĚ ZAUJALY
Podněty:
-

Sdílení intervizní skupiny (Naďa)

-

„Nová pracovní skupina“ – Jak propojit koučování s byznysem ? (Naďa)

-

Koncepce skupin ? – Koučové sobě – převládají přestávky (Naďa)

-

Nově otevřená Koučovací kavárna – adresa? (Naďa)

-

Hospodářské noviny – vyjde článek na téma Koučování – je možno zveřejnit ceny, info
Czechinvest? (Naďa)

-

Oslovit pracovníky nákupu? Jak , kde….

-

Kredit asociace – jak získat?

-

Uznávání reakreditací mezinárodně (Klára)

-

Otázky ohledně supervizí:
Zda se počítají supervize do výcviku?
Co dělat, když nemám supervizi?
Kolik lidí bude mít supervizi? 12 v ČR/2 v GB
Supervize supervizorů?
Seznam všech lidí na které se mohou obracet při akreditaci?
Účastníci supervizí nenaplňovali kompetence? Jak předejít? (Naďa)
Vznik nové diskusní skupiny na téma supervize? (Naďa)
Více informovat – definice supervize!? - opakovaně

ČAKO - akceschopnost, kapacita, peníze
- nejpružnější asociace
- umět se lépe prodat
- akreditace – etická záležitost
Úkoly:
-

Poslat Nadě odkaz na tiskovou zprávu CzechInvest
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-

Pro všechny členy- Propagace ČAKO, pojmů Profesionální kouč a Supervize

-

Používání identity ČAKO – vizitky

-

Definice supervize

-

Doporučit identitu akreditovaným členům – nadefinovat zkratky stupňů (vizitky, patky…)Akreditovaný/certifikovaný kouč – „Profesionální kouč“, člen ČAKO, PCC, ACC

-

Přehlásit sídlo firmy

-

Nový web

- fotka od všech členů ( velIkost, formát..)
- každý člen napsat něco o sobě, (Ondřej)
- kontrolní měsíční maily všem členům – update info ?

-

Stanovit termíny na supervize….

-

Update mailing listu

Pondělí 7. 3.2016
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