Mezinárodní týden koučování 2017 v Jihočeske
hospodárske komore
Oslavte s námi Mezinárodní týden koučování!
Co to je?
Mezinárodní týden koučování (International Coaching Week) je akce vyhlašovaná každoročně
Mezinárodní federací koučů ICF (International Coach Federation). Letos proběhne ve dnech 15. až 21.
května 2017. V tomto jednom, ve všech zemích identickém, týdnu nabízejí profesionální kouči celého
světa, organizovaní v ICF, své aktivity zdarma. Propagují filozofii a přínosy koučování podle standardů
ICF a seznamují veřejnost s rozdíly mezi profesionálním koučováním a tím, co se často za koučování
vydává.

Kdo je ICF?
ICF – Mezinárodní federace koučů je největší světová profesní organizace koučů, která sdružuje více
než 26 000 členů a působí ve více než 120 zemích. Jasně vymezuje přístup, chování a jednání, jaké její
členové - profesionální koučové - pod pojmem koučink a koučování nabízejí. Definuje, jak se v ICF
sdružení koučové chovají a přistupují ke svým klientům, jaký etický kodex dodržují a jaké hlavní
kompetence mají mít. Definuje vysoké profesní standardy pro kouče, zajišťuje nezávislou certifikaci
pro kouče a tréninkové školy a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních
koučů.
V České republice funguje již více než 10 let pobočka této organizace, ICF ČR. Od roku 2014 je ICF ČR
jako oborové společenství členem Hospodářské komory ČR.

Jak s námi můžete ICW 2016 oslavit?
ICF ČR ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou připravila pro zájemce o koučování
jedinečnou akci:

Koučovací zónu na JHK dne 16. května 2017
Přijďte si vyzkoušet, jak probíhá koučovací sezení s profesionálním koučem! V rámci koučovací zóny
Vám šest profesionálních koučů bude poskytovat zdarma koučovací sezení v délce 45 minut.
Ochutnejte koučování jako jeden z nejefektivnějších nástrojů k dosažení Vašich pracovních i osobních
cílů a překonání vnitřních bariér na cestě k nim!

Kouči, kteří Vám budou k dispozici:







mgr. ing. Irma Bohoňková, PCC, certifikovaná členka ICF, www.cesta-k-uspechu.cz
Amalie Pavlovská, ACC, certifikovaná členka ICF, www.amyplus.cz
Leoš Kubíček, http://www.holistic-management.cz/team/leos-kubicek.htm
Mgr. Ondřej Chromý, http://www.holistic-management.cz/team/mgr-ondrej-chromy.htm
Ing. Marie Kubásková, http://www.holistic-management.cz/team/ing-marie-kubaskova.htm
Ing. Jaroslav Polák, http://www.holistic-management.cz/team/ing-jaroslav-polak.htm

Všichni kouči mají akreditovaný výcvik v koučování, mnohaletou koučovací praxi, jsou členy nebo
sympatizanty ICF a hlásí se ke standardům a Etickému kodexu ICF.
Po celý den od 9:00 do 17:00 budou zájemcům k dispozici čtyři koučovací stanoviště. Celkový počet
míst je však omezen, rezervujte si prosím své místo předem!

Kde a kdy to bude?
Koučovací zóna proběhne dne 16. 5. 2017 v malé zasedací místnosti JHK, Husova 9, České Budějovice.
Symbolický organizační poplatek JHK činí 100,- Kč za účastníka (včetně DPH, podklady k úhradě
obdržíte na základě Vašeho přihlášení)

Jak se přihlásit?
Přihlásit se můžete emailem, a to na adrese veliskova@jhk.cz
Na základě Vašeho přihlášení obdržíte buď rovnou potvrzení o účasti, nebo v případě obsazení Vámi
preferovaného času náhradní možnosti:

Čas

Koučovací
stanoviště 1

Koučovací
stanoviště 2

Koučovací
stanoviště 3

Koučovací
stanoviště 4

9:00 – 9:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45

Nabídku dalších akcí v rámci Mezinárodního týdne koučování najdete v kalendáři akcí na
https://icw2017.coachfederation.cz/.

