Zápis ze setkání předsednictva ČAKO 7. 3. 2oo5
Přítomni:
Naďa Grosamová
Rosťa Benák
Petr Parma
Radvan Bahbouh
Program:
Shrnutí virtuálního setkání předsednictva
Fungování pracovních skupin
Akreditace – info o postupu
Výměnný seminář s Rakouskými kolegy
Inzerce v knize „Koučování pro managery a firemní týmy“, Grada Publishing
Finance pro Barboru Meixnerovou – administrace ČAKO
Podpora Slovenské konference koučů
Etická pravidla práce koučů, etická komise

Info:












Vzhledem k dosavadnímu neuspokojivému průběhu byla ukončena
spolupráce s dosavadním správcem www.
Z výběrového řízení na dodavatele www byl vybrán: Josef Šneider, JOE PR.
Příští pondělí (14.3.) bude k dispozici náhled nové struktury a designu www –
pošle Naďa.
Předsednictvo schválilo odměnu ve výši 500,- Kč/měsíc na administrativní
pracovnici/tajemnici ČAKO (Barbora Meixnerová) – Naďa zvolí formu a
frekvenci vyplácení.
Honza Hruška, který se od Valné hromady ujal vedení pracovní skupiny
„Marketing a PR“, připravuje pro tuto skupinu internetovou pracovní diskusi.
V rámci nové struktury www bude na tuto diskusi pamatováno a bude sem
obratem převedena.
Předsednictvo rozhodlo, že součástí žádosti o členství v ČAKO je také
vyplnění formuláře „Kvalifikace kouče“ (platí i pro studenty).
Předsednictvo souhlasí s vytvořením webového seznamu členů ČAKO, kteří
se definují jako koučové.
18.10. 2oo5 proběhne seminář Institutu systemického koučování z Vídně,
pořádaný Českou asociací koučů. Petr recipročně navštíví Vídeň.
Další virtuální předsednictvo se koná 11.-15.4. 2005
Další předsednictvo se koná 2. 5. 2005.

Úkoly:
 Rosťa pošle hromadné info členské základně s výzvou o případné návrhy
k novému návrhu www (22.3.).
 Kdokoliv z předsednictva, pokud jedná jménem ČAKO, musí odeslat email
z adresy s koncovkou ČAKO. Platí i pro vzájemnou komunikaci předsednictva.
 Naďa ověří nutnost podání daňového přiznání / info na FÚ.
 Rosťa s Naďou vypíše termín dalšího kasuistického semináře na červen
(NÁVRH: 13.6. mezi 16-19h v Assessment Systems, Haštalská 27, Pha 1)






Naďa s Bárou upraví na www text o podmínkách přijetí nových členů do
asociace tak, aby byl v souladu se stanovami.
Naďa ověří soulad dosud používané žádosti o přihlášku do ČAKO se
zákonem o ochraně osobních údajů.
Rosťa prověří možnost velkého diskusního článku v Psychologii dnes o
koučování.
Radek s Naďou připraví návrh etických pravidel (do příštího virtuálního
zasedání)

Není-li pro splnění úkolu stanoven konkrétní termín, platí termín do příštího zasedání
předsednictva.
Příští zasedání předsednictva: Assessment Systems, Haštalská 27, Praha 1.
Zapsal: Rosťa Benák

