Zápis ze setkání prezidia 2. září 2014
Přítomni:
Vladimír Dvořák
Klára Lauritzenová
Pavel Wieser
Olga Lacina
Zapsala:
Klára Lauritzenová
Agenda:
-

Zpráva o EPPOKu
tisková zpráva ČAKO k CzechInvestu
nakumulování práce tajemnice Olgy
Supervizní výcvik a jeho organizace
Kontrola zapojení členů
Noví členové z léta
Zpráva o činnosti pracovní skupiny workshopy
Vyjádření se k závěru průzkumu SR
Zpráva o pracovních skupinách
Obsazenost workshopu s Mary Lippitt 29.10. a 31.10.2014

Závěry:
-

-

-

Někteří členové EPPOKu nebyli spokojeni s textem vyjádření k Czechinvestu (zneužívání pojmu
koučování), který za ČAKO sepsala Klára Lauritzenová, připadal jim příliš útočný
Pavel tedy napíše do 16.9. nový text k vyjádření k Czechinvestu a bude se snažit získat jeho schválení od
EPPOKu do 2.10.; pokud toto nevyjde, pošle ČAKO do světa svoji původní zprávu
V EPPOKu pokračují diskuse k jeho dalšímu směřování (týkající se zejména rozsahu společných zájmů a
míry spolupráce)
Tajemnici Olze se nahromadila přes prázdniny práce, protože se z osobních důvodů nemohla práci pro
ČAKO věnovat tak, jak by bylo třeba; Pavel souhlasí s prosbou, aby ji pomohl vrátit věcem řád a vysvětlit
věci, kterým dosud nerozumí
Do supervizního výcviku je přihlášeno 11 lidí, což je dobrá zpráva, protože to znamená, že výcvik se nám
zaplatí; je ovšem třeba, aby tajemnice byla v kontaktu se všemi účastníky a zajistila jejich účast: Olga je
osloví ještě dnes (2.9.2014)
Uvažujeme o změně místa supervizního výcviku (pokud najdeme finančně výhodnější variantu)
Potřebujeme aktualizovat složení pracovních skupin: udělá Pavel s Olgou do 15.9.
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Cca 80% členů je zapojeno do nějaké pracovní skupiny, ostatní oslovíme se žádostí, aby se do nějaké
zapojili – Pavel do 15.9.
Elišku Berkovou osloví Vláďa, Terezu Kožuskou Klára do 15.9.
Během léta se přihlásili tři zájemci o členství, nakonec to však ztroskotalo na požadavku zaplacení celého
poplatku do konce roku: zájemci tedy byli motivováni, aby se stali členy od nového roku
Do konce září zpracuje pracovní skupiny Kláry Lauritzenové průzkum mezi členy ohledně koncepce a
pořádání workshopů se zahraničními lektory a navrhne další postup
Průzkum SR zjišťující u zástupců podnikatelských organizací ohledně jejich očekávání od ČAKO přinesl
zajímavý závěr: v podstatě jediné, co všichni oslovení očekávají, je propagace akreditovaných koučů
z důvodu jisté garance jejich profesionality ze strany asociace
Propagace akreditovaných koučů musí být ovšem nutně spojena s vyšší náročností na jejich
profesionalitu, neboť tím asociace v podstatě ručí za jejich kvalitu: toto je však velké téma, které musí
projít diskusí členskou základnou; Klára připraví text k nastartování této diskuse do 17.9.
Olga dá na web informaci o datu přístí Valné hromady 31.3.2015 (9 – 13 hod), Pavel o tom dá zprávu SR
Členové platformy Koučuk dostávají slevu jako členové ČAKO na supervize pro juniory, o další spolupráci
se dále jedná (s podporou Radvana Bahbouha)
Firemní dobrovolnictví: Jarka se svojí skupinou vytvořila rámec, který dá dohromady nabídku a poptávku;
jsou již konkrétní zájemci z obou stran
Workshop s Mary Lippitt: Olga zajistí do 4.9. místo konání a zároveň rozešle pozvánku

Příští zasedání prezidia se koná 6. října 2014 od 9,30 do 11,00 v ulici U Hranic 18.
Společné zasedání prezidia a stavovské rady se koná 3. 10. 2014 od 12,30 do 14,30 hodin v Tolstého 4.
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