Zápis ze zasedání prezidia ze dne 5. 11. 2012
Přítomní:
Vladimír Dvořák, Klára Hejduková, Magda Černá, Jarka Švarcbachová

Program jednání:
1. Revize úkolů z minulého prezidia
2. Sekce pro členy
3. Úprava videí z workshopů
4. Flyer pro řádné členy ČAKO
5. Zpráva z přípravného výboru konference
6. Konference 2014
7. Vyjádření prezidia k tvrzení p. Jana Korbela

Průběh jednání:
1.
Členové prezidia zrevidovali úkoly z minulého setkání.
2.
Tajemnice naskenuje dotazníky z akcí a poté je vloží jako jeden pdf soubor do sekce pro členy na
webové stránky. Po každé akci tajemnice členy e-mailovou formou informuje o tom, že byly do sekce
vloženy nové materiály.
3.
Prezidium se shodlo na paušálu za úpravu videí z workshopů do sekce pro členy a to ve výši 1000 Kč za
jedno video, tuto práci bude odvádět J. Chlumecký.
4.
Návrh na vytvoření flyeru pro řádné členy, do příštího prezidia si každý člen promyslí obsah a formu.
5.
Výstup ze schůzky přípravného výboru. Byl vytvořen návrh na novou funkci výkonný ředitel konferencespecifikace pozice, rozeslání emailu na vybrané osoby i na členskou základnu s oslovením.
6.
Hlavní myšlenka nadcházející konference je kontinuita s předchozími dvěma konferencemi. Oslovení 12
světových představitelů různých směrů v koučování, kteří připraví sborník.
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Konference bude přesunuta na duben 2014, prezidium stanovilo datum 2. -4. 4. 2014. Všichni členové
prezidia si do příštího setkání připraví svoji odpověď na otázku „Proč zrovna ČAKO pořádá mezinárodní
konferenci“. Formulace s charakterem motta.
7.
Prezidium konstatovalo, že tvrzení, uvedené v recenzi pana Jana Korbela na knihu „Jak to dělat
v businessu“, o udělení napomenutí prezidentem ČAKO, se nezakládá na pravdě. Vyjádření prezidenta
asociace a omluvný dopis pana Jana Korbela tajemnice vyvěsí na webové stránky ČAKO.
Zapsala Alžběta Grosamová
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