Zápis zo zhromaždenia členov
občianskeho združenia ICF – Slovenská pobočka
zo dňa 13.2.2017
Účastníci:

podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a privítanie
2. Čo sa dialo v minulom roku
3. Správa o financiách
4. Aktivity plánované na rok 2017
5. Aktuálne informácie
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
9. Múdre sovy

1. Otvorenie a privítanie
Prezident občianskeho združenia ICF – Slovenská pobočka otvoril zhromaždenie a privítal prítomných
členov. Na zhromaždení sa zúčastnilo 22 členov osobne a 4 členovia v zastúpení na základe
splnomocnenia – z celkového počtu 35 členov, z čoho vyplýva, že zhromaždenie je uznášaniaschopné.
B. Dobiš pripomenul 10. výročie založenia občianskeho združenia ICF – Slovenská pobočka, ktoré bude
v tomto roku (9. augusta 2017).
2. Čo sa dialo v minulom roku
-

GLF (Global Leaders Forum) – podujatie určené prezidentom lokálnych pobočiek zamerané na
organizáciu a networking (3. – 6. 3.)

-

projekt o prezentácii koučingu v spolupráci s HRcomm – o projekte referovala D. Kéryová. Zmyslom
projektu, ktorý zaznamenal veľký úspech a bude v tomto roku pokračovať, bola osveta pre HR
manažérov o možnostiach spolupráce s koučmi. Projekt sa skladal z niekoľkých modulov, z ktorých
každý viedol PCC kouč, a umožnil prezentovať nielen techniky, ktoré môžu HR manažéri využívať,
ale aj rôzne koučovacie školy.

-

CLC – hodinový telefonát v rámci regiónu EMEA, ktorý umožňuje networking a zdieľanie skúseností
s ľuďmi z celého sveta (1 x mesačne)

-

ICF – SK Board Meeting (9 x za rok)

-

workshop Naratívny koučing (22. – 23.4.)
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-

ICW (Medzinárodný týždeň koučingu: 16. – 20.5.) – o aktivite informovala D. Kéryová a Z. I.
Grohoľová. V rámci ICW sa uskutočnili workshopy pre verejnosť a ochutnávky koučingy zdarma
v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

-

seminár Ako sa stať certifikovaným koučom ICF (25.5., 14.9. a 1.2.)

-

workshop + koučovacia zóna na 5. ročníku medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov
Učiteľ nie je Google (10.6.)

-

SIG (Special Interest Group): Úvod k individuálnemu CCE Kurzu o etike (13.6.)

-

koučovacia zóna na podujatí Business Ladies Day v Hainburgu (22.9.)

-

Peer Camp (30.9.)
o

terminológia v koučingu: v súčasnosti je nejednotná (napr. pojem sponzor – objednávateľ –
zadávateľ – študent), preto by bolo dobré zjednotiť ju a urobiť výklad pojmov, ktorý dostanú
k dispozícii aj koučovacie školy + nové znenie Etického kódexu ICF a Kľúčových kompetencií
ICF. Na projekte pracuje E. Falťanová a T. Hičarová.

-

ELM EMEA LEADERS MEETING (12. – 16.10.) – pod vedením prezidenta ICF ČR „route to market“ –
príručka/manuál pre malé krajiny o tom, ako zvýšiť povedomie o koučingu a ICF v biznise
(inšpirácia veľkými krajinami ako sú Francúzsko a Nemecko)

-

nadstavbový workshop Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF a integratívny koučing (20. – 21.10.)

-

workshop Profesionálne NLP techniky (3. – 4.11.)

-

workshop SIG Psychodiagnostika v skratke (9.12.) s Anetou Vančovou – o workshope referovala Z.
I. Grohoľová: bol to veľmi odborný a užitočný úvod do problematiky psychodiagnostiky. V tomto
roku by mal pokračovať: s Anetou Vančovou o nekomerčnej psychodiagnostike a s iným
odborníkom (ktorý ju praktizuje) o komerčnej psychodiagnostike.

3. Správa o financiách
O Správe pokladníka, ktorú členovia dostali mailom pred zhromaždením, informoval R. Lukačka.
Neočakávaný príjem z členského od ICF Global vysvetlil B. Dobiš testovacím sprístupnením profilu Charter
Chapter, v rámci ktorého ICF Global vyplatilo slovenskej pobočke provízie.
B. Dobiš konštatoval dostatok finančných prostriedkov na oslavu 10. výročia slovenskej pobočky.
4. Aktivity plánované na rok 2017
-

GLF (22. – 26.3.)

-

obnova členstva: 31.3.2017 končí všetkým členstvo v ICF Global. V súčasnosti je na Slovensku 57
členov ICF Global (16 so základným vzdelaním + 29 ACC + 12 PCC, vďaka čomu patrí slovenská
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pobočka na najvyššiu svetovú úroveň z hľadiska certifikácie koučov) a podľa počtu obnovených
členstiev (kritická masa je 50 členov) by slovenská pobočka mohla dostávať províziu z členského od
ICF Global.
-

ICW (15. – 21.5.) – cieľom by malo byť vytvorenie povedomia o koučingu a ICF u odbornej
verejnosti:
o

o
o

pri organizácii aktivít v súvislosti s ICW sa môžeme inšpirovať ICF ČR, kde organizujú „kávu
s koučom“, v rámci ktorej kouči ponúkajú ukážky koučingu zadarmo cez sociálne siete (FB,
LinkedIn), kde sú zverejnené ich profily, a celú akciu marketingovo podporujú aj cez Google
AdWords
cieľovými skupinami by mali byť jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o osobný rozvoj, a HR
oddelenia vo firmách
súčasťou ICW by mohlo byť aj promo prvej slovenskej knihy o technikách koučingu, ktorú
napísali Z. Karpinská a D. Kmecová

-

workshop SIG s dotáciou CCEU (1 x Q)

-

Peer Camp (7.6.)

-

konferencia pri príležitosti 10. výročia založenia ICF – Slovenská pobočka (8./15.11.)
o
o
o
o

je na zváženie, či pri príležitosti osláv 10. výročia organizovať konferenciu, pretože v tom
prípade by pravdepodobne nešlo o akciu „o nás a pre nás“
oslava by mohla byť formou workshopu pre koučov, na ktorý by sme mohli pozvať
seniorského kouča zo zahraničia, prípadne aj manažérov s koučovacím výcvikom
VÝZVA: tipy na spíkrov
marketingová podpora: tlačové správy (prípadne interview alebo reportáž) v odborných
periodikách

5. Aktuálne informácie
-

rozpracované projekty pro bono pre ľudí, ktorí majú o koučing záujem, ale nemajú dostatok
finančných prostriedkov: učitelia, handicapovaní ľudia, paralympionici, ľudia, ktorí majú na starosti
rozvoj rómskej komunity – robíme niečo dobré, a zároveň budujeme svoju značku

-

D. Kéryová a D. Spillerová pripravujú projekt pre učiteľov od MŠ po VŠ:
o
o

-

v rámci ich každoročnej konferencie: workshop + koučovacia zóna
VÝZVA: hľadá sa záujemca o vedenie projektu

požiadavky z rôznych koučovacích škôl na Slovensku o podporu ďalšieho vzdelávania
a certifikácie/akreditácie koučov na stránke ICF – Slovenská pobočka:
o
o

zverejnenie informácií o prvých 3 akciách školy (s podmienkou, že pôjde o akcie s dotáciou
CCEU) – zadarmo
zverejnenie informácií o ďalších 3 akciách (akýchkoľvek – aj bez dotácie CCEU) – 50 €
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o

zverejnenie bannera školy – 50 €/rok

6. Rôzne
-

Z. M. Stubbs informovala o pripravovanom prieskume o koučingu a mentoringu v Európe, ktorého
sa zúčastňuje 51 štátov:
o
o
o
o

-

jeho cieľom je skúmanie rozdielov medzi koučingom a mentoringom, ako aj rozdielov medzi
jednotlivými krajinami, ktoré sa ho zúčastňujú
vzhľadom na to, že ide o európsky prieskum, výsledkom by mali relevantné informácie
neskreslené kultúrnymi rozdielmi medzi Európou a USA
prieskum sa realizuje prostredníctvom dotazníka, ktorého vyplnenie trvá cca 20 minút
VÝZVA: prosba o vyplnenie dotazníka, ktorý sa bude distribuovať začiatkom marca,
prípadne o jeho ďalšiu distribúciu

E. Timková informovala o spolupráci s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity, na ktorej sa od
roku 2011 angažovala za vznik a vyučovanie nového voliteľného predmetu „Základy koučovania
v manažmente podniku“, ktorý sa už postupne stal od tohto školského roku so zmeneným názvom
„Koučovanie“ povinným predmetom pre všetkých študentov fakulty

7. Diskusia
V rámci diskusie sa predstavili noví členovia ICF – Slovenská pobočka (S. Púchovská, S. Gallová, P. Pauko,
Ľ. Karpinský), ako aj hostia, ktorí zatiaľ nie sú členmi (A. Krchňavá, T. Hičarová)
Na základe prezentácie S. Gallovej o jej práci s HR koučmi a agilnými koučmi vznikol návrh témy
niektorého z ďalších stretnutí SIG: spolupráca s HR.
8. Záver
B. Dobiš poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zhromaždenie.
9. Múdre sovy
Po skončení Zhromaždenia členov sa uskutočnilo stretnutie skupiny „Múdre sovy“ v rámci projektu, ktorý
rozbieha D. Kéryová, a ktorého cieľom je podchytenie seniorských koučov, ktorí už prešli všetkými
štruktúrami slovenskej pobočky, a využitie ich múdrosti a skúseností.
Dňa 13.2.2017
Zapísala:
Schválil:
Prílohy:

J. Hoppanová
B. Dobiš a členovia Rady ICF – Slovenská pobočka
Prezenčná listina
Správa pokladníka občianskeho združenia ICF – Slovenská pobočka k 31.12.2016
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