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Programový zámer aktivít SAKo na obdobie 2021 

 
 

Východiská: 

Pokračovať v  posilnení pozície SAKo ako profesionálnej 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 vzdelávacie podujatie s významnou osobnosťou v oblasti koučovania 

pre členov SAKO za zvýhodnenú cenu. 

 Organizovať rozvojové webináre a projekt Peersharing. 

 Koordinovať projekt Peer koučovania pre členov. 

 Naďalej rozvíjať regionálne aktivity a spoluprácu prostredníctvom RKK.  

 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 podporovať 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. 

 Začať prípravu projektu certifikácie manažérov v koučovacom prístupe. 

 Pokračovať v iniciatíve zavádzania koučovacieho prístupu na VŠ. 

 Pokračovať a podporovať akreditáciu vzdelávacích aktivít 

 Zorganizovať Popoludňajší putovný workshopov PPW - Šiesty 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. 

 Odmeňovať aktívnych členov dodatočnými benefitmi podľa bodového systému. 

 Zbierať a zverejňovať referencie na koučovanie našich členov. 

 Sprostredkovávať členom dopyty po koučovacích službách. 

 

D. Posilňovanie pozície a zviditeľňovanie SAKo 

 Zvyšovať povedomie o SAKO prostredníctvom spolupráce so zaujímavými partnermi 

(štátna a verejná správa, ICF, univerzity, ...) 

 Vo vyššej miere propagovať SAKO vo firemnom prostredí. 

 Šíriť povedomie o koučovaní, našich členoch a o SAKO cez magazín RASTIEME 

SPOLU. 

 Šíriť povedomie o SAKO cez online aktivity (My smeSAKo, Ranná káva so SAKo). 
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 Spravovanie webstránky a sociálnych sietí. 

 Naštartovanie a budovanie partnerského programu SAKo 

 

 

15. marec 2021 

  

  


