Návrh plánu aktivít v roku 2016 / 2017*
Zameranie v období *apríl – december 2016 a január – marec 2017:
•

Externe – cieľová skupina KLIENTI
•

•

Ďalšie posilňovanie značky ICF v očiach klientov prostredníctvom
- prezentácie prínosov profesionálneho koučingu
a vymedzenia poslania profesionálneho kouča
- podpory kvalitatívneho rozvoja koučingu v súlade s potrebami klienta
- presadzovania etických princípov ICF v prospech klienta

Interne – cieľová skupina KOUČI
•

Sprístupnenie a podpora ďalšieho vzdelávania koučov certifikovaných ICF

•

Zintenzívnenie transferu informácií
medzi ICF Global a členmi OZ ICF – Slovenská pobočka

•

Komunikácia prínosov členstva v ICF Global, ako aj v OZ ICF – Slovenská pobočka

•

Zapojenie členov OZ ICF – Slovenská pobočka do tvorby, prípravy a realizácie aktivít

•

Spolupráca s okolitými ICF Chapters

Plánované aktivity v roku 2016 / 2017*
Obdobie
1.kvartál
Apríl 2016
– jún 2016

2.kvartál
Júl 2016 –
september
2016

Aktivity so zameraním na verejnosť
 International Coaching Week
(ICW)
- Propagácia koučingu a jeho
ochutnávky v spolupráci s coworkingovými centrami: BA – ZA –
KE, máj
 ICW – Medzinárodný deň
koučingu vo firmách
 Obnovenie externej komunikácie
cez sociálne siete
 Účasť na konferencii učiteľov s KZ
 Vyhlásenie súťaže na tému
úspešnosti zavádzania koučovacej
kultúry v organizáciách
s vyhodnotením v r. 2017
- v septembri

Aktivity zamerané na koučov
 Zostavenie, schválenie a komunikácia
- plánu aktivít
- rozpočtu
 Príprava a realizácia ICW
 Naratívny koučing (KE) – CCE
 Aktualizácia profilov na sociálnych sieťach
 Seminár o certifikácii ICF

 Stretnutie so zástupcom ICF Global Board
 Special Interest Group
- diskusia koučov na vopred dohodnutú
tému (2 hod.)
 Naratívny koučing (BA) – CCE
 Peer Camp
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 Webový Ethics tréning – CCE –
prostredníctvom ICF Global webu
 Spustenie príprav na ICF SK konferenciu pri
príležitosti 10. výročia založenia OZ ICF –
Slovenská pobočka na jeseň 2017

3.kvartál
Október
2016 –
december
2016

 KZ – Personálny management
 Aktivity na univerzitách
 Pokračovanie programu HR Comm

 Special Interest Group
- diskusia koučov na vopred dohodnutú
tému (2 hod.)
 WS s Petrom Schuetzom (A) – CEE
 Seminár o certifikácii ICF

4.kvartál
Január
2017 –
marec
2017

 KZ - SOHK - Ladies day
 Preklady relevantných článkov
z ICF Global
 Pokračovanie programu HR Com

 Valné zhromaždenie členov OZ ICF –
Slovenská pobočka
 Special Interest Group
- diskusia koučov na vopred dohodnutú
tému (2 hod.)

Priebežne dopĺňanie informácií na web, FB, LinkedIn, podpora pri procese certifikácie koučov,
vytváranie nových príležitostí pre biznis a partnerstiev s profesnými organizáciami, médiami a pod...
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