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Stratégia
• Coachok (nemcsak ICF tagok) edukációja

• A tagok igényeihez igazított szakmai programok 
(online és offline)

• Legjobb gyakorlat megosztása

• Nemzetközi szakmai projektekben való részvétel

DEVELOP

Szakmai minőség és 
fejlődés támogatása 

és képviselete

• Új tagok toborzása

• Meglévő tagjaink elköteleződésének növelése a 
tagozat iránt

• A tagozat munkájának támogatása projektekben és 
elnökségi csapattagként

CONNECT

Érték alapú 
kapcsolódás és 
együttműködés

• Az ICF brand erősítése 

• Az ICF minősítések népszerűsítése

INFLUENCE

Piaci szereplők 
edukációja

• CSR tevékenységink a céljainkhoz és az 
értékeinkhez igazítva

• Az önkéntesség láthatóvá tétele és elismerése

• A tagozat munkájának mérése

LEAD

Önkéntesség kifelé 
és befelé



Alelnöki tervek 2022. 
Segal Hajnalka PCC



Nemzetközi minősítések 2022. évi tervek
• Folyamatos naprakész információ biztosítása a nemzetközi minősítésekről és 

képzésakkreditációról, valamint az azokat érintő változásokról

• A tagság folyamatos szakmai támogatása a minősítések és a program akkreditációk 

tekintetében - „single point of contact”

• Minősítésre felkészítés, megújítás

• Coach Klubok, Kompetencia Fórumok, Találkozások, MAP, Coach Konferencia, - fókusz 

az ICF coaching kompetenciákon

• Mentor coaching, coaching szupervízió fontosságát hangsúlyozni

• Konzisztens fellépés hazai és globális szinten, a tapasztalt inkonzisztenciák 

kommunikálása global felé



Akkreditációs csapat – Szerepvállalások 
2022.

• Coachklubok, Kompetencia Fórumok, Találkozások – évente 3-4 mindegyikből

• Mentor coach klub – negyedévente (köv. időpont: 2022.01.19.)

• Együttműködés: European Association of Supervision and Coaching

• Assessorok (2021. végén 10 fő, PCC marker tréninget végzett további 3 fő, 

enrolled/folyamatban: 12 fő, pipeline-ban: 3 fő)

• Akkreditált képzők felé: akkreditációs rendszer változásai 2021. dec.

• Fordítások



Kommunikációs célok, tervek 2022-re
Bodnár Barbara ACC

• A tagság folyamatos tájékoztatása, eseményeink kommunikációja – ICF
honlap, hírlevél

• Facebook és LinkedIn aktivitás folytatása és erősítése

• ICF honlap folyamatos frissítése és még inkább felhasználóbaráttá tétele

• Eseményeink folytatása és igény szerint újak kialakítása

• ICF Coaching konferencia és HR BRAND(em) konferencia kommunikációja

• Tagjaink szakmai támogatása



Kommunikációs csapat 2022

A csapat tagjai jelenleg:
• Bőtös Balázs ACC
• Ferencsák Tímea ACC
• Király Olívia ACC
• Szirtesi-Nagy Réka 

ACC Jó munkát nekünk! ☺



CSR – Szilvási Gabriella PCC

• Jószolgálati csapat újraépítése
• Stratégiai együttműködések megújítása, erősítése
• Az eddigi bevett jógyakorlatok, sikerek bemutatása a 

nemzetközi ICF közösségnek
• A coaching és az ICF népszerűsítése a jövő 

generációjának és értékteremtő szervezeteknek



Tagság 

Folyamatos tevékenységek:

• kapcsolattartás a tagokkal: kérések, megkeresések megválaszolása és/vagy elnökségen belül a szakterülethez irányítás

• tagsággal kapcsolatos admin feladatok

• szupervíziók és mentoringok szervezése

Szeretnénk projekteket is elindítani így partnerségre hívjuk meg a Tagságot:

• Nézzünk rá közös értékeinkre és kommunikáljuk azokat

• Tagjaink igényeinek felmérése és visszajelzés kérése

• Tagok toborzása (újak és meglévő tagság megújítása)

• Hűség program kialakítása

Önkéntesség: ha van kedved érdeklődj nálunk, hogyan tudod támogatni az elnökség munkáját pl. csapattagként 
folyamatosan 2022-ben vagy egyszeri eseményeken szervezőként.



Tiszteletbeli üzleti kapcsolatok 
alelnöke – Szabó Gabi MCC

Szervezeti vezetők, HR szakemberek megszólítása, megnyerése, invitálása - a coach szakma megismertetése, a coach
szerep brandjének erősítése

HR Brand(em) Konferencia - ötödik alkalommal

• 2022 március 30-án

• a téma : Megváltoztatjuk egymást - hatás, befolyás, coaching

• a tavalyi számok minimum megismétlése - 250 résztvevő, 3 millió Ft szponzoráció

Bátor vezetők sorozat

• bátor és példaértékű vezetők meghívása

• bátor és értékes coach munka, közös tanulás, megbeszélés

Csoport és team coaching - tudatos professzionalizmus és professzionális tudatosság

• értékek, alapok, elméletek

• vendégek, hiteles szervezeti tapasztalatok, folyamatok



Pénzügy

Az eddigi irányelvek folytatása:
• Folyamatos megfontolt forrásfelhasználás
• Folyamat és projektkontrolling
• Rendszeres pénzügyi beszámoló
• Projektek folyamatba épített pénzügyi monitoringja
• Globaltól támogatás kérése a HR Festes együttműködés támogatására

Előrelátható nagyobb projektek:
• Webshop használat beépítése a rendezvények, a tagság megújítás és az új belépés 

folyamatába
• Konferenciák
• Brandépítés



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


