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Správa predsedu SAKo za rok 2017
Víziou pre rok 2017 bolo posilnenie pozície SAKo v regiónoch,
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Členská základňa v roku 2017 dosiahla počet 89, čo bol nárast o 11 členov oproti roku
2016.
Podarilo sa nám zorganizovať 2-krát ročne koučovicu pre členov SAKo s celkovou
účasťou vyše 50 členov.
Koučovice mali zaujímavý program a členovia SAKo mohli za účasť získať 4 SVK
kredity.
Zorganizovať jednu udalosť s významnou osobnosťou v oblasti koučovania pre členov
SAKo za zvýhodnenú cenu - v roku 2017 to bol workshop s Petrom Szabó, MCC,
zakladateľom inštitútu SolutionSurfers vo Švajčiarsku. Workshopu sa zúčastnilo 21
koučov a účastníci mohli získať 3,5 CCE kreditov.
Zorganizovali sme Popoludňajší putovný workshop PPW - druhý ročník v 4
regiónoch s celkovou účasťou 187 účastníkov a za účasti médií. Z PPW vznikli
relácie v rozhlase a v miestnej televízii v Košiciach.
V roku 2017 sa nám nepodarilo skĺbiť PPW so súťažou v zavádzaní koučovania do
firiem s vyhlásením víťazov z dôvodu komplikovanosti plánovania takejto udalosti.
Podarilo sa nám využiť PPW ako aktivačný moment pre naštartovanie práce
regionálnych klubov koučov RKK. Práca klubov naštartovala v KE, BB a ZA.
Určite sa podarilo presvedčiť členov - účastníkov RKK o zmysle vytvoriť platformu
pre stretávanie a vzájomné obohacovanie koučov.
Certifikovali sme 1 člena a celkovo sme dosiahli stav 13 certifikovaných členov.
Vzhľadom na nižší záujem o certifikáciu ako aj vývin v ICF sme sa zamerali na vývoj
pilotného projektu certifikácie členov na základe "Dôkazu schopnosti koučovať" v
zjednodušenom režime.
Nadviazali sme spoluprácu s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov a
odporúčame ich kurz Lektor.
V snahe zvýšiť vážnosť SAKo prostredníctvom spolupráce so zahraničnými
medzinárodnými a národnými koučovacími organizáciami sme rokovali s ČAKOm o
úzkej spolupráci a taktiež sme sa snažili o dosiahnutie zlepšenia spolupráce s ICF
Slovenská pobočka, čo sa prejavilo aj zverejnením loga SAKo na webe ICF.
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Programový zámer na obdobie 2018
Pokračovať v posilnení pozície SAKo ako sebavedomej domácej organizácie združujúcej
koučov a preskúmať možnosti pre spoluprácu s medzinárodnými koučovskými organizáciami
pri zachovaní národného charakteru SAKo:

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Organizovať 2 krát ročne koučovicu pre členov SAKO a pokračovať vo vytvorenej
tradícii.
Zvýšiť atraktivitu koučovice prostredníctvom zaujímavých udalostí a udeľovaním
SAKo kreditov za účasť na udalostiach.
Zorganizovať jednu udalosť s významnou osobnosťou v oblasti koučovania pre členov
SAKo za zvýhodnenú cenu. Na rok 2018 je zámerom workshop so Sandrou Wilson.
Zámerom je opäť vytvárať tradíciu týchto udalostí.
Zorganizovať Popoludňajší putovný workshop PPW - tretí ročník v regiónoch vo
vylepšenom formáte a so širšou účasťou verejnosti. Možný formát: Osobné príbehy
koučov- Ako som sa stal koučom? Čo mi to prinieslo?
Z RKK vytvoriť platformu pre stretávanie a vzájomné obohacovanie koučov a miesto
pre organizovanie udalostí pre verejnosť s cieľom šíriť osvetu o koučovaní. Využiť
RKK udalosti pre verejnosť na výmenu skúseností s HR, internými koučmi a
koučujúcimi manažérmi a na vytváraní WIN WIN riešení pre všetky zúčastnené
strany.
Zvýšiť význam osobných certifikácií koučov v SAKo a vyvolať záujem o certifikáciu
u členov prostredníctvom zjednodušenej verzie - certifikácia pre stupeň KcS.
Zvýšit prestíž certifikácie SAKo vytvorením platformy pre získanie certifikačného
stupňa MKcS transparentným spôsobom a následne využiť MKcS pre zvýšenie
prestíže osobných certifikácií otvorením úrovne PKcS v roku 2019.
Propagovať význam certifikácie SAKo smerom k cieľovým skupinám klientov a tým
posilňovať pozíciu členov SAKo s osobnou certifikáciou.
Zmeniť smerovanie SAKo smerom od byrokratizácie interného života smerom k
budovaniu kreativity a iniciatívy členov zároveň s primeranou zodpovednosťou.
Vytvoriť sadu princípov interného fungovania členov SAKo ako základ pre
posudzovanie vhodnosti a opodstatnenosti akejkoľvek iniciatívy a akcie členov.
Zakomponovať princípy do Etického kódexu kouča pre interné účely alebo taktiež do
stanov SAKo.
Poskytovať referencie na členov SAKo pre koučovacie projekty vo firmách a následne
zbierať referencie o dosiahnutých výsledkoch projektov.
Zvýšiť vážnosť SAKo prostredníctvom spolupráce so zahraničnými medzinárodnými
a národnými koučovacími organizáciami.

06. Apríl 2018
Peter Stefányi
predseda SAKo
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