Zápis ze zasedání Stavovské rady ze dne 4.4.2011
Přítomní: Naďa Grosamová, Petr Růžička, Jan Holeyšovský, Vladimír Dvořák, Klára Hejduková
Program jednání:
1. Stanovisko SR k tématu „ Kam kráčíš ČAKO“
2. Potvrzení o účastni na odborných akcích
3. Zkušenosti hodnotitelů s novým akr. procesem
4. Schválení Itineráře pro kouče a Itineráře pro ZP
5. Akreditace výcviku QED GROUP
6. Spolupráce s ČIS

Průběh jednání:
1. SR schválila společné stanovisko k tématu „Kam kráčíš ČAKO?“, které předá Prezidiu spolu
s návrhem termínů pro společné setkání SR a Prezidia. Navrhované termíny: 12. nebo 30. 5. 2011
od 18.00. Místo dle dohody. (Zajistí Petr Růžička)
2. SR schválila vzorovou formulaci potvrzení o účasti na odborných akcích, které jsou započitatelné
dle podmínek Akreditačního řádu ČAKO při žádostech o individuální akreditaci či reakreditaci.
3. Zkušenosti hodnotitelů s novým akreditačním procesem projedná SR na svém příštím zasedání 2.
5. 2011. (Za shromáždění podnětů zodpovídá dle minulého protokolu Naďa Grosamová,
nejpozději do 15. 4. 2011)
4. SR schválila „Itinerář pro kouče“ a „Itinerář pro Zlatého partnera“, včetně „Čestného prohlášení
pro kouče“ s následujícím doplněním. Oba Itineráře budou doplněny následujícím paragrafem:
Změna dohodnutého termínu koučování je možná bezplatně maximálně tři kalendářní dny před
jeho realizací. Při pozdějším zrušení termínu ze strany koučího bude účtována náhrada ve výši
50% ceny sjednané realizace. Při pozdějším zrušení termínu ze strany kouče bude poskytnuta
bezplatně jedna hodina koučování. (Doplnění textu zajistí Naďa Grosamová)
5. SR schválila udělení akreditace výcviku I. stupně pro QED Group. Dle schváleného procesu
akreditace bude zástupce kandidáta pozván na zasedání SR 2.5.2011, kde mu bude slavnostně
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předán certifikát.
(Naďa Grosamová oznámí přiznání akreditačního stupně a pozve kandidáta na zasedání
2.5.2011, tajemnice ČAKO vystaví certifikát, zajistí podpisy členů SR a připraví zveřejnění
informace na webových stránkách ČAKO. Tajemnice zajistí archivaci dokumentace – dokumentaci
jí předá Vladimír Dvořák.)
6. Honza Holeyšovský vznesl podnět zvážit spolupráci s ČIS (Český institut supervize). SR
podporuje navázání kontaktu s ČIS a navrhuje společné setkání 6.6.2011 od 10.30 nebo jinak dle
dohody.

Zapsal: Petr Růžička

ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa
telefon
e-mail
http

|
|
|
|

Bubenečská 22, 160 00 Praha 6
(+ 420) 739 395 679
info@cako.cz
www.cako.cz

