Zápis ze zasedání prezidia ze dne 15. 10. 2015
Přítomni:
Klára Lauritzenová, Pavel Wieser, Vladimír Dvořák, Jana Lexová
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
8.
Termín valné hromady
9.
Společné setkání SR a PR
10.
Vyhodnocení workshopu EBC
Detail:
Ad 1) Revize úkolů
Ad 2) EPPOK - proběhlo další setkání etické platformy na téma „Jak to vidí prezident ČAKO aneb náš
etický kodex v praxi“. Prezident akci vyhodnotil jako úspěšnou z hlediska otevřené komunikace
v rámci EPPOKu. Je naplánováno setkání účastníků EPPOKu na 26.10.2015, kde se bude
projednávat společná marketinková koncepce…
Ad 3) Zahraniční coach asociace
Návrh na společnou komunikační platformu - dlouhodobý cíl.
Ad 4) Pracovní skupiny
Setkání pracovních skupin se uskuteční 26.10. od 17.30 hod., v prostorech ČNP Consulting s.r.o.,
Štefánikova 256/34, Praha 5. V případě neúčasti garantů skupin, jsou zodpovědni za nominaci
zastupujícího člena skupiny. Informace byla zaslána v potvrzujícím mailu účastníkům.
Ad 5) Nový web
Nový web byl spuštěn 9.10.2015. Tajemnice zajistí zaškolení nového admin. systému ve
spolupráci s J. Chlumeckým.
Ad 6) Historie SSK
Pavel získal archiv z roku 2008 – Prezidium navrhuje připravit samostatnou stránku každé
konference.
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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. Bod pro
společné jednání SR a PR.
Ad 8) Termín valné hromady
Prezidium navrhlo termín valné hromady na pondělí 7.3. 2016 od 9 hod. Bude projednán na
společné schůzce se SR.
Ad 9) Společné setkání SR a PR
Příprava bodů k projednání na společné setkání se stavovskou radou
Ad 10) Vyhodnocení workshopu EBC s R. Bahbouhem
Prezidiu byla předána zpětná vazba z workshopu vedeného R. Bahbouhem. Nadstandardní účast,
enormní zájem, celková spokojenost a pozitivní zpětná vazba od účastníků.
Otevřeli jsme diskusi na téma oslovení účastníků akcí ČAKO s prosbou o sepsání postřehů z akcí,
za účelem zveřejnění na webu.
Zapsala: Jana Lexová
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