Zápis z jednání Prezidia dne 3. 6. 2016
Ůčastníci:

V. Dvořák, R. Gilarová, P. Wieser

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozšiřování členské základny ČAKO
Asociační management
Jednání o sblížení s EMCC
„2. Čakování - podzim“ 2016
Vztahy k Asociaci intergrativních koučů

Usnesení:
1. Prezidium schvaluje projekt „Rozšíření členské základny“ navržený Radkou
Gilarovou ve znění, které je přílohou protokolu.
2. Nabídka Asociačního managementu nahrazujícího funkci tajemnice bude
rozšířena o alternativní verzi najmutí vlastní síly napřímo a poté budou obě
vyhodnoceny. Horizont rozhodnutí ve věci je září 2016.
3. Prezident asociace dostává mandát vést jednání o sblížení s EMCC. Prvním cílem
je spojení sil při pořádání vzdělávací akcí. Každou stranu bude v jednání
zastupovat tříčlenný vyjednávací tým. Za ČAKO byli nominováni: V. Dvořák, M.
Klindera a O. Krása. Moderátorem jednání byl zvolen T. Šlapák, který je členem
obou organizací.
4. „2. Čakování - podzim“ 2016 proběhne 24.11. s následujícím programem:
15:00 – 16:00 setkání Prezidia a Stavovské rady
16:00 – 17:00 setkání pracovních skupin
17:30 – 18:30 diskuze členské základny o možnostech budoucího
směřování asociace
19:00 společná večeře a posezení
Téma k diskuzi:
Česká asociace koučů dlouhodobě usiluje o mezinárodní uznání
vydávaných akreditací. Hledáme kroky, jak toho dosáhnout. Některé kroky
vyžadují strategická rozhodnutí o směřování asociace a mohou proměnit
současnout tvář ČAKO.
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5. ČAKO povede v osobě Radky Gilarové dialog se zástupci Asociace intergrativních
koučů ohledně spolupráce na vzdělávacích akcích pořádaných v Ostravě a
nabídlo dialog i na úrovni prezidentů obou organizacích zprostředkovaný portálem
koucovna.cz
Přílohy:
1. projekt „Rozšíření členské základny“

Zapsal: V. Dvořák
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Lenka Kopečková – lenka.kopeckova@cako.cz

