Zápis ze zasedání prezidia ze dne 25. 9. 2015
Přítomni:
Klára Lauritzenová, Pavel Wieser, Jana Lexová
Nepřítomen:
Vladimír Dvořák
Agenda jednání:
1. Revize úkolů
2. EPPOK
3. Zahraniční coach asociace
4. Pracovní skupiny - setkání pracovních skupin
5. Nový web
6. Historie SSK
7. Koncepce vzdělávání
Detail:
Ad 1) Revize úkolů
Ad 2) EPPOK - další setkání etické platformy se uskuteční 5.10.2015. Téma „Jak to vidí prezident
ČAKO aneb náš etický kodex v praxi“, místo Hotel Villa.
Ad 3) Zahraniční coach asociace
Návrh na společnou komunikační platformu - dlouhodobý cíl. Pokračujeme v komunikaci s
asociacemi a zjišťujeme jejich zájem a názory. První místo setkávání vytvoříme virtuální: diskusní
skupinu na LinkedIn.
Ad 4) Pracovní skupiny
Setkání pracovních skupin - termín (26. 10. od 17.30 hod.)
Jednotlivé skupiny:
Marketing a profesionální prodej koučování – brzy bude spuštěn web.
Firemní dobrovolnictví – plánuje propojení neziskovek a frekventantů akreditovaných výcviků.
Pavel zjistí aktuální stav.
Klub personalistů - pozastavil činnost.
Studentský koučovací klub – Ivka Fabianová, garantka, domlouvá spolupráci s KoučUK.
Akreditovaní členové ČAKO by vedli semináře/workshopy pro studenty Katedry psychologie FFUK.
Odborný růst – o své činnosti informoval v říjnovém newsletteru. Dále viz bod 7 zápisu.
Supervize – skupina naplánovala setkání. Skupina pro seniorní kouče bude pro nízký počet
přihlášených pravděpodobně zrušena. Další akce je v listopadu, bude i pro juniorní kouče.
Interní klubový život – po úvodním neúspěchu při plánování klub dočasně ustal se svou aktivitou.
Ad 5) Nový web
Neprojednáno.
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Ad 6) Historie SSK
Pavel získal archiv z roku 2008 – Prezidium navrhuje připravit samostatnou stránku každé
konference
Ad 7) Koncepce vzdělávání – nedostávají se k nám akce se zahr. lektory. Prezidium navrhuje otevřít
debatu o koncepci vzdělávání, tak aby ČAKO nabízelo veškeré náročnější vzdělávání "pouze"
podporou vybraných projektů svých akreditovaných členů. Budeme rádi za vaše reakce k tomuto
návrhu.
Zapsala: Jana Lexová

ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa
telefon
e-mail
http

| Jansova 642, 198 00 Praha 5
| (+ 420) 775 032 863
| info@cako.cz
| www.cako.cz

