Zápis z jednání Prezidia dne 9. 9. 2016
Ůčastníci:

V. Dvořák, R. Gilarová, P. Wieser

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Čakování - podzim“ 2016
Žádost K. Lauritzenové
Asociační management
Rozšíření členské základny
Globální etický kodex
Doporučení SR s ceně akreditací
Benefity členů Prezidia, SR a tajemnice asociace

Usnesení:
1. Interní „Čakování podzim“ 2016 proběhne dle plánu 24.11. a organizačně ho
zajistí Prezidium.
2. Na žádost K. Lauritzenové Prezidium prozkoumalo informace o nabídkách
spolupráce pana Bernarda Schmidta členům naší asociace. Od členky ČAKO
Annette Reisfelder máme informaci, že se jedná o absolventa výcviků
Scientologické akademie koučinku a na tuto skutečnost upozorníme členy
asociace.
3. Nabídka Asociačního managementu nahrazujícího funkci tajemnice byla opětovně
vyhodnocena a po zvážení všech okolností se Prezidium rozhodlo ji nevyužít.
Funkci tajemnice bude na dobrovolnické bázi vykonávat do konce roku 2016
Veronika Křížová. Toto období využijeme k jasnému vymezení činností tajemnice
vydefinování popisu této pracovní pozice do budoucna. Teprve poté rozhodneme
o dlouhodobém zajištění těchto organizačních funkcí v návaznosti na finanční
možnosti dle účetní uzávěrky za rok 2016.
4. Prezidum projednalo doporučení Stavovské rady (SR) k projektu „Rozšíření
členské základny“ a rozhodlo se podle nich upravit pravidla projektu.
5. Prezidium doporučuje SR přijetí Globálního etického kodexu pokud ho shledají
v souladu s našimi dosavadními etickými principy.
6. Prezidium doporučuje SR k projednání návrh zvýhodnění ceny akreditací pro
členy asociace.
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7. Členové asociace zvolení do jejích orgánů a jejich tajemnice jsou po dobu výkonu
funkce osvobozeni od poplatků za účast na vzdělávacích akcích asociace, jak
bylo zvykem v minulosti a tímto usnesením Prezium potvrzuje tuto praxi i do
budoucnosti
Přílohy: žádné

Zapsal: V. Dvořák
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