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Programový zámer aktivít SAKo na obdobie 2020 

 
 
Východiská: 
Pokračovať v  posilnení pozície SAKo ako sebavedomej domácej organizácie združujúcej 
koučov; organizovať vlastné aktivity a zúčastňovať sa aj zmysluplných aktivít partnerov, 
podporovať rozvoj členov a poskytovať im hodnotu. 

 
Plánované aktivity: 

A. Rozvojové aktivity pre členov 

 Zorganizovať jednu koučovicu pre členov SAKO a pokračovať vo vytvorenej tradícii. 
Zorganizovať jednu udalosť s významnou osobnosťou v oblasti koučovania pre členov 
SAKO za zvýhodnenú cenu. 

 Začať organizovať rozvojové webináre, zabezpečiť online platformu 

 Naďalej rozvíjať regionálne aktivity a spoluprácu prostredníctvom RKK. Poskytnúť 
RKK online platformu 

 Sprostredkovávať členom informácie o zaujímavých podujatiach a príležitostiach 
v oblasti koučingu. 

 Budovať kalendár obsahujúci všetky podujatia z oblasti koučingu na Slovensku 
B. Podpora rozvoja koučovania a koučovacieho prístupu 

 Pokračovať v certifikácií koučov v SAKO a vyvolať záujem o certifikáciu 
prostredníctvom zjednodušenia procesu pri zachovaní kvality a odbornej úrovne. 

 Propagovať význam certifikácie SAKO smerom k cieľovým skupinám klientov a tým 
posilňovať jej pozíciu a význam. 

 Zvážiť ďalšie možnosti rozvoja a rozširovania certifikácie. 

 Pokračovať a podporovať akreditáciu vzdelávacích aktivít 

 Zorganizovať Popoludňajší putovný workshopov PPW - Piaty ročník v regiónoch cez 
RKK (podľa situácie tradične alebo online) 

C. Podpora aktivity členov 

 Pokračovať v smerovaní SAKO k budovaniu kreativity, iniciatívy členov zároveň s 
primeranou zodpovednosťou. Pokračovať v systéme podpory a financovania 
zmysluplných aktivít členov prostredníctvom projektov. 

 Ponúknuť aktívnym členom dodatočné benefity 

 Poskytovať referencie na členov SAKO pre koučovacie projekty a následne zbierať 
referencie o dosiahnutých výsledkoch projektov 

D. Posilňovanie pozície a zviditeľňovanie SAKo 

 Zvyšovať vážnosť SAKO prostredníctvom spolupráce so zaujímavými partnermi 
(štátna a verejná správa, ICF, anketa LDA, univerzity, ...) 

 Založenie platformy koucipomahaju.sk informujúcej o všetkých pro bono aktivitách 
v oblasti koučingu 

 Cielená propagácia SAKO vo vybraných cieľových segmentoch (napr. HR) 

 Aktívnejšia práca s databázou kontaktov 
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