Zápis ze zasedání prezidia ze dne 16. 2. 2015
Přítomni:
Pavel Wieser, Klára Lauritzenová, Vladimír Dvořák, Olga Lacina
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kandidátky na tajemnici
Pavel, úkoly
Klára doporučování akcí sesterských organizací
News letter
Finanční prostředky pro pracovní skupiny
WEB
Pracovních skupin – aktivita
Pracovní skupina - dnes
Stavovská rada žádá o odměnu za garantství v Supervizním výcviku

Detail:
Ad1)

Domluvení o jednání s kandidátkami na tajemnici
Papík (pan účetní) – dořešit pokladnu a celkovou uzávěrku
Vytvoření systému práce pro ČAKO.

Ad2)

Pavel, úkoly
kontaktuje 2 prezidenty zahr. coach asociací – Je zájem a vůle o propojení akreditačních systémů?
odeslání výzvy garantům skupin na požadavky na finance 19.1., proběhlo
upozornění bývalým členům ČAKO, kteří mají, že jsou členy ČAKO.
příprava News letter – do konce února - probíhá

Ad3)

Doporučování akcí přes CAKO.cz
Vyhledání akcí a dporučení Stavovské radě. Prezentace na webu.

Ad4)

News letter – pokračuje příprava
Umístění i na web. Vladimír napíše další příspěvek.
Dokončení plánováno k 1.3., do 20.2. přijímáme příspěvky.

Ad5)

Finanční prostředky pro pracovní skupiny
Urgence garantů k vyádření, vyjádřila se jen jedna skupina. Termín prodloužen do 23.2.2015, Pavel zašle
e-mail.

Ad6)

Web - Vladimír
Spuštěna struktura - budeme řešit obsan
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Ad7)

Pobídnutí k aktivitě v pracovních skupinách
po Valné hromadě (31.3.2015) – revize, mail Pavel

Ad8)

Podněty pro dnešní večerní setkání Pracovních skupin - Pavel
Info o webu – podpora prac. skupin
Představení jednotlivých skupin
Finanční podpora skupin
Zkušenosti s fungováním, jak lépe, jak podpořit, od koho
Názor na postup u členů, kteří se nezapojují
Koho, co baví
Rovnováha, co dává asociace, co dávají členové

Ad9)

Práce členů pro ČAKO je bezplatná bez vyjímek a to z principu na kterém asociace funguje. Pokud není
dohodnuto před zahájením akce, ze které by vyjímečná odměna plynula.

Zapsala: Olga Lacina
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