Zápis z jednání Prezidia dne 14. 12. 2016
Ůčastníci:

V. Dvořák, R. Gilarová, P. Wieser

Usnesení:
1. Plánování termínu na osobní setkání Prezidia a tajemnice – domluva s Veronikou na
leden 2017 (ochota přijet za ní), RG napsat mail pro koordinaci termínu
2. Příprava a distribuce PF 2017 – zajistí PW (grafický návrh, text) a rozešle jako
newsletter, přidá motivační dopis o obnovení či získání členství (napíše RG, PW a VD
okomentují). PF vyvěsíme i na sociálních sítích – PD.
3. Dále PF 2017 bude také obsahovat kalendárium akcí? Nebo alespoň upoutávku na
jarní čakování 25. – 26. 5. (napíše PW). Tímto chceme členům avizovat termín v dosti
dlouhé době dopředu. Akce bude mít jako vždy pracovně-diskuzní část, nějaký program
a společenskou část. Je plán na přenocování. Místo je zatím s ? Nabízí se tréninkové
centrum Milana Bobka ve Slapech. Detaily budou projednány na Valné hromadě 3. 2.
2017.
4. Na základě požadavku současné tajemnice s ohledem na její časovou vytíženost
plánujeme rozdělení tajemnické agendy na základní balík administrativně-organizační
práce (podpora Prezidia) a práce spojenou s akreditacemi (podpora Stavovské rady).
První agendu bude zajišťovat současná tajemnice Veronika Křížová. Na druhou agendu,
která bude představovat spolupráci se Stavovskou radou, hledáme vhodného člověka.
Nejprve budeme informovat SR. Dále VD dal návrh na potenciálně vhodného člověka,
kterého bychom vypláceli na základně odpracovaných hodin. Až s ním projedná
možnosti, pak Prezidium rozhodne.
5. Byla odsouhlasena vánoční odměna 4.000 Kč (net) tajemnice za práci a podporu
v roce 2016. RG jí bude informovat, VD vystaví dohodu pro vyplacení odměny. Odměnu
může VK využít pro poplatek na vstup do ČAKO, nebo i jinak.
6. Byl odsouhlasen měsíční honorář pro tajemnici Prezidia ve výši 5.000,- Kč za
zajišťování základní administrativně-organizační agendy. RG bude informovat, VD
podloží dohodou. Dále bud RG informovat VK o možnosti přihlásit se do akreditačního
řízení i bez VŠ.
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7. Zdárně proběhlo podzimně-zimní čakování. RG napíše krátké info na web.
8. Akce v Ostravě na téma Spiritualita v koučování I: s Milanem Bobkem byla úspěšná,
13 lidí (11 platících). RG nebo někdo z účastníků napíše krátkou zprávu na web.
9. RG připravila text směrnice o organizaci vzdělávacích akcí a do konce roku zašle PW
a VD na revizi a doplnění.
10. RG ověří možnost workshopu s paní Ramon (na doporučení od Honzy
Holeyšovského) v součinnosti s novou vedoucí pracovní skupiny vzdělávání Klárou
Píchovou – Dudkovou. Realizace na podzim 2017? Uhradíme cestu a hotel den před i
po.
11. RG zjistila, že novou prezidentkou AIK se stala Iveta Štvartáková. Emailovou adresu
zašlu VD, aby se mohl ujmout jednání o možné integraci AIK do EPPOKu s ICF a
EMCC.
12. Připomenutí termínu Valné hromady a jejího programu – 3. 2. 2016 v Praze v hotelu
Villa. Máme rezervováno?
Přílohy: žádné

Zapsala: R. Gillarová
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