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Tisztelt Választási Bizottság,  

ezúton szeretném benyújtani pályázatomat az ICF Magyar Tagozata Egyesület Alelnöki 
pozíciójára, a 2019-es évre.  

Az Elnökség munkáját az idei évben is alelnökként támogattam, az év folyamán elkezdett közös              
munkánkat szeretném továbbvinni 2019 folyamán.  

2017-ben a titkári pozíció lehetőséget adott, hogy átlássam a hazai működés folyamatait, az             
Egyesület működésének pénzügyi hátterét, támogassam a programok és a konferenciák          
szervezését, összefogjam az Év ICF coacha pályázatot. 

2018-ban két coachkonferencia szervezésében is részt kaphattam, tavasszal Csetneki Csaba          
PCC-vel, a Hogan Assessment-tel együttműködésben megszerveztük a Future of Coaching in           
Organizations konferenciát, ahol 35 ország több, mint 150 szakembere dolgozott két teljes            
napon át az Akvárium klubban. A konferencia remek visszhangot - és nem utolsósorban sajtót -               
kapott, amely lehetővé tette számunkra, hogy öregbítsük a Tagozat hírnevét. 

A globális konferencia után mindössze három héttel sikerrel megszerveztük az ICF Magyar            
Tagozata fennállásának 10. éves coachkonferenciáját, ahol projektvezetőként fogtam össze a          
szervező csapatot. A konferencia sikerrel, a pénzügyi terveinkkel tökéletesen összhangban, és           
kiváló visszajelzésekkel zárult, büszke vagyok a csapat munkájára. 

Ősszel megújítottuk a Hungarian Prism Award pályázatot, amelynek a kiírására a napokban fog             
sor kerülni, valamint elnökségi társunk, Szabó Gabi MCC vezetésével elindult a Bátor Vezetők             
programunk. Az idén megkezdett munka folytatásaként jövőre a terveink szerint további           
programokkal segítjük az ICF coachok és a HR szakma találkozását. 

Sikeres újraválasztásom esetén, jövőre én képviselhetem a Tagozatot a dublini Global Leaders            
Forum-on, ahol bízom benne, hogy mélyebben beleláthatok majd a Global működésébe.           
2019-es terveink szerint tovább folytatódik majd az Elnökségi pozícióra való felkészülés,           
elsősorban a nemzetközi ICF működési folyamatainak megismerésével. 



 

2018-ban a 31 rendezvénnyel, és a 3 konferenciával sikeresebb évet zárhattunk, mint valaha,             
bízom benne, hogy 2019-ben tovább folytathatjuk azt a munkát, amellyel pár éven belül elérjük,              
hogy egyetlen vállalatnál se legyen többé kérdés, melyik az a védjegy, amely biztosan garanciát              
ad arra, hogy valóban professzionális coaching támogatást tud nyújtani a viselője.  

Ez a márka az ICF, amelynek a piaci elfogadottsága már most is jelentős, de a piac folyamatos                 
és folyamatosan erősödő edukációjával rajta vagyunk, hogy kiemelkedőbb legyen, mint valaha. 

Ebben a munkában szeretném továbbra is segíteni az Elnökséget.  

 

Köszönettel,  

Nagy-Józsa Dorottya ACC  

Alelnök, ICF Magyar Tagozata Egyesület  

CEO/Founder, Y2Y 

https://www.linkedin.com/in/dorottyanagyjozsa/
https://www.coachfederation.hu/
http://y2ycoaching.hu/

