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Bude naďalej prezentovať SAKO ako profesnú organizáciu a rozširovať jej pôsobnosť
a budovať jej kredibilitu.
Vyhodnotenie: úloha predsedu nie je len formálna, ale sú s ňou spojené aj iné
aktivity, ktoré reprezentujú SAKO navonok. Takou úlohou je napr. prezentovanie
organizácie v médiách ako bola napr. reportáž TA 3 zo 4.koučingovej konferencie v
Bratislave. Je to úloha, ktorá nie je vyhradená len pre niektorých predsedov ale skôr
sa jedná o základnú funkciu predsedu SAKO a každý nasledujúci predseda by v nej
mal pokračovať.
Zabezpečí posun RKK Bratislava ( aj ostatných RKK) na novú úroveň, tým že
sprístupní všetky verejné kluby širokej verejnosti prostredníctvom streamovaného
videa (problem internet pripojenie-alebo aspoň nahrávky).
Vyhodnotenie: Bratislavský RK sa posunul pomerne výrazne, čo sa týka
návštevnosti, hlavne ku koncu roku 2011. Ak sme rok začínal štandardne v 3-4
luďoch, tak sme končili s počtom 10-13. K určite prispeli skvelé prednášky a
zvyšovanie fanúšikov na našej facebook stránke, ktorá ma dnes (februar 2012) 197
fanúšiko, čo je posun oproti minulému roku o cca 50 fanúšikov. Každá prednáška,
ktorá to umožňovala, je nahratá a publikovaná na tejto fanúšikovskej stránke. Bude
určite vhodné, pokiaľ sa k tejto aktivite pripoja aj ostatné RKK.
Vytvorí mulimediálny archív, v ktorom sa budú uskladňovať audi a video prezentácie
z prednášok, prezentácií a kurzov.
Vyhodnotenie: V tomto okamžiku je takýmto archívom naša FB stránka (Klub
Koučov Slovenska)
Vytvorenie koučingovej knižnice pod záštitou SAKO (najrozsiahlejší zdroj koučingovej
literatúry
Vyhodnotenie: Úloha, ktorá mi ostala na stole, a je otvorená pre ďalšiu prácu.




Vytvorit kniznicu diplomovych a bakalarskych prac venujucich sa koucingu
Vyhodnotenie:Knižnica sa spustila a v súčastnosti nájdete na našej stránke dve
diplomové práce z oblasti koučingu.




Organizačné zabezpečenie konferencie
Vyhodnotenie: Konferencia je vždy tímovou záležitosťou a jej
zorganizovanie je úspechom všetkých, ktorí sa na jej príprave podieľali.




Rozbehnúť pracovnú skupinu Výskum:
Vyhodnotenie: úloha, ktorá čaká na svojho koordinátora.
V Bratislave dňa 14. februára 2012

_______________________
PaedDr. Martin Prodaj
predseda SAKO
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