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Správa predsedu SAKo za rok 2015
Víziou pre rok 2015 bola aktivizácia členstva, posilnenie postavenia SAKo a zvrat v trende
poklesu členstva.
 podarilo sa nám zorganizovať Peer Camp s účasťou 16 členov a potenciálnych členov
SAKo
 na Peer Campe sme zaviedli možnosť získať CCE hodiny pre členov, ktorí sa zúčastnia
aktivity so schváleným statusom CCE
 certifikácie koučov sme prakticky rozbehli a SAKo má v súčasnosti minimálne 7 SAKo
certifikovaných členov
 dokončili sme postupy pre akreditáciu vzdelávaní, čo dáva predpoklad tomu, aby SAKo
mohlo odporúčať kvalitné koučovské vzdelávanie. U jednej vzdelávacej aktivity
akreditácia už úspešne prebehla.
 aktivizovali sme propagáciu SAKo na vzdelávacích aktivitách členov SAKo
prostredníctvom roll-upov
 propagácia SAKo spolu s ICF na konferencii HR Comm a iné...
 zvrátili sme trend poklesu členov, v roku 2015 došlo k miernemu nárastu členskej
základne
 pripravili sme ďalší Peer Camp SAKo spojený s VZ, kde môžu členovia získať hodiny
započítané pre ďalšie vzdelávanie
 pripravili sme koncept putovných popoludňajších workshopov ako nástroja na aktivizáciu
členstva aj aktivity smerom k cieľovým skupinám: koučujúci manažéri, interní kouči a
sympatizanti koučovania

Vízia na ďalšie obdobie
Mojou víziou je v pozícii predsedu SAKo prispieť k ďalšiemu posilneniu pozície SAKo ako
sebavedomej domácej organizácie združujúcej koučov s rastúcou členskou základňou pri
zachovaní kvalitatívnych požiadaviek na vzdelanie členov








rozšíriť zameranie SAKo aj na interných koučov a koučujúcich manažérov
rozšíriť aktivity SAKo do regiónov prostredníctvom tradície pravidelných
popoludňajších workshopov a následne
aktivizovať prácu v regiónoch obnovením platformy regionálnych klubov koučov na
novom základe – ako platformy stretávania sa a networkingu s cieľovými skupinami,
interných koučov a koučujúcich manažérov,
sústrediť sa na propagáciu členov SAKo spĺňajúcich kvalitatívne podmienky pre rôzne
účely a aktivity
vyčleniť zdroje z rozpočtu na 2016 určené na podporu webu SAKo ako platformy
združujúcej kvalitných koučov a koučovské vzdelávanie
propagáciu SAKo pri vzdelávacích aktivitách Akreditovaných SAKo
pokračovať v organizovaní Peer Campov s vysoko kvalitným obsahom pre členov a
potenciálnych členov a s poskytovaním hodín ďalšieho vzdelávania.
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