Zápis zo stretnutia regionálneho Klubu Koučov BA

Stretnutia Klubu Koučov BA v I. polroku 2008 prebiehajú každý druhý utorok v mesiaci o 17.30

hod. v priestoroch VUKI na Továrenskej ulici
Termíny ďalších stretnutí :

č. 14.

9.12. 2008

Zápis zo dňa 11.11.08
Účastníci:
Zlatica Stubbs

Rudolf Lukacka

Denisa Kmecová

Dalibor Bednarik

Zuzana Hrdinova

Jan Huraj

Silvia Markova

Marian Kubes

Zuzana Mullerova
Program:
1.

3. Konferencia o Koučovaní na Slovensku – dojmy a spätná väzba

2.

Vzájomné koučovanie v trojiciach

3.

Budúce stretnutia/ vzájomná komunikácia a diskusia/vzájomné koučovanie

1. 3. Konferencia o koučovani na Slovensku – Čo bolo na konferencii čo nás tak zaujalo, že s tým
chceme pracovať?
Diskusia, ktorá prebehla bola o prezentátoroch, o ich témach a o zážitkoch a prostredí počas
konferencie,
‐ inspiracne slová Sira Johna Whitmorea, dôležitosť prítomnosti, hodnôt, uvedomenosť
a zodpovednosť, hodnoty v biznise, implementácia koučovania v biznise, zážitkové workshopy
a ukážky individuálneho a tímového koučovania, spôsob sedenia a fish pool, priestory.......
dve hlavné témy, ktoré chceme v budúcnosti rozvinúť a ktoré majú najväčšiu hodnotu pre nás sú:
A) Hodnoty pre zamestnancov, firemná kultúra, zavedenie a ako s tým

B) Presence‐ práca v prítomnosti, nie v minulosti a budúcnosti
Dohodli sme sa, ze využijeme možnost diskusného fora na stranke SAKO rozvinúť diskusiu, Denisa
Kmecova zapíše hlavné myšlienky o ktorých sme diskutovali na zahájenie on‐line diskusie
2. Transpersonal Coaching – rozdelenia sa so zážitkami z workshopu Sira Johna Whitmorea formou
vzáomnej diskusie
3. Vzájomné koučovanie – jedno kolo viac‐hlavého kouča
Pokonferenčné workshopy organizované v BA,ZA a KE v Decembri, informácia na webovej stranke
SAKO/ICF
Budúce stretnutia:
Mesiac

Téma

Garant

December

Analýza efektivity koučingu vo Volkswagene

Vlado Labáth

Pokračovanie diskusie o hodnotach a firemnej kulture

Pozývame všetkých koučov, ktorí sa chcú zúčastňovať na stretnutiach klubu aby si
rezervovali dopredu termíny stretnutí vo svojom kalendári a prípadne poslali návrhy tém,
ktoré sú im blízke a ktorými môžu rozšíriť naše poznanie.

Info ICF:
V súčasnosti registrujeme v Slovak Chapter ICF ( International Coach Federation ) už 12
členov. V súvislosti s členstvom a aktivitami posledného roku sme sa stali CHARTERED
Chapter, čo znamená viac zodpovedností, ale aj vrátenie časti poplatkov do ICF naspät do SK
pobočky.
Členovia Bordu:
Zlatica Stubbs

Prezident

Ľudmila Hadarová

Vice Prezident

Marián Fabián

Past Prezident + pokladňa

Klára Giertlová

Členka bordu a predsedníčka SAKO

Privítali by sme ďalších záujemcov o členstvo. O výhodách a prínosoch členstva sme už
niekoľko krát hovorili na našich stretnutiach, ak máte záujem o tieto informácie resp. sa
rozhodujete o členstve v ICF, kontaktujte prosím Zlatku Stubbs alebo Ludmilu Hadarovú pre
ďalšie informácie a pomoc pri získaní členstva, radi vám pomôžeme.

Kontakty:
Zlatica Stubbs

0905985365

ZMSCC@orangemail.sk

Ludmila Hadarová

0904755140

hadarova@lautitia.sk

Informácie aj na www.coachfederation.com

Pre existujúcich členov potrebujeme vedieť o tých, ktorí majú záujem sa stať aktívnym
členom bordu, alebo sa inak aktívne zapájať do aktivít ICF.
To isté platí aj pre členov SAKO.
INFO SAKO:

Záujemcovia o členstvo v SAKO ( Slovenská asociácia koučov ) sa môžu obrátiť na :
Kláru Giertlovú

421 905 726 916

alebo
Alfonza Haviara

421 903 955939

info@koucovia.sk

Informácie na : www.koucovia.sk

Zápis vytvorila: Zlatica Stubbs

