International Coaching Week 2015
Co to je ICW?
International Coaching Week (ICW) je Mezinárodní týden koučování zaměřený na propagaci
profesionálního koučování. Jeho cílem je přiblížit široké veřejnosti co profesionální koučink skutečně je a jak
výrazný posun může vnést do života každého z nás.
Každoročně ho vyhlašuje Mezinárodní federace koučů (ICF), v České republice je organizován ICF ČR.
V tomto roce se konal v termínu 18. – 24. května 2015.
Profesionální kouči z celého světa nabízejí v tomto jednom, ve všech zemích identickém týdnu, 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.
Pro spoustu lidí je obtížné představit si, jak koučovací proces vypadá. Během tohoto týdne má proto každý
příležitost vyzkoušet si ho a zažít na vlastní kůži.

Jak probíhal ICW 2015
V letošním roce se do ICW v ČR zapojilo přes 30 koučů a celkově bylo zrealizováno 50 akcí, mezi které patřily
semináře, tréninky, workshopy, individuální koučinky v koučovacích zónách, na pracovištích, v kavárnách.
Během ICW se podařilo oslovit více než 170 účastníků, z nichž 80% dalo pořádající organizaci ICF ČR
zpětnou vazbu.
Účastníci nejvíce oceňovali osobnosti koučů a čas, který tak získali sami pro sebe. I ze strany koučů byly
ohlasy příznivé v tom, že oni sami vnímali akci jako smysluplnou skrze možnost šířit koučování a získávat
nové kontakty, energii a sílu. Celá akce vyzařovala nadšení všech, kdo se do akce zapojili, inspiraci
a různorodost.
Do akce se zapojilo 19 partnerských společností (Nova, Česká spořitelna, Krajská hospodářská komora
Zlínského kraje, Dobrý anděl, Fond dalšího vzdělávání, Grafton recruitment, Liga lidských práv, Fénix,
Ratolest Brno, Nadání a dovednosti, Domov Sue Ryder, Slunečnice, Job centrum UTB, People Management
Forum, Koučink centrum, Koučink akademie, Koučink portál, Koučovna.cz ), které byly propagovány po
dobu konání celé akce.

Na co se těšit příští rok
V příštím roce se chce ICF ČR zaměřit spíše na jednotlivé regiony a chce oslovit více mladých lidí. Bude také
usilovat o ještě větší zapojení koučů a sympatizantů do příprav. V příštím roce by se měla také zlepšit
organizace a propagace celé akce. Budou vytvořeny jednotné vzory pro veškeré propagační materiály a větší
pozornost se bude také věnovat webovým stránkám ICW jakožto klíčovému nástroji propagace.
V příštím roce se bude tato akce konat 16. – 22. května 2016. Navštivte tedy ICW příští rok a pomozte nám
šířit povědomí o koučování.

