Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 5. 12. 2011
Přítomní:

Naďa Grosamová, Klára Hejduková, Petr Růžička, Vladimír Dvořák, Jan Holeyšovský

Program jednání:
1. Přehled splněných úkolů a další práce
Stanovení termínu setkání Stavovské rady a Prezidia

2.

3. Dopis Stavovské rady pro Prezidium
4. Přípravy na Valnou hromadu
5. Přijetí výcviku koučů M. Bobka do akr. procesu

Průběh jednání:
1.
-

Klára zařídila rozposlání informací ohledně potvrzení pro akreditace, Alžběta vytvořila nová
osvědčení.

-

Je potřeba ještě jednou poslat informaci o těchto potvrzeních a přiložit seznam akcí ČAKO, které
byly uskutečněny. Tato osvědčení se budou vydávat již přímo na workshopech.

-

Vladimír zařídil úpravu webových stránek: je zpracovaná základní analýza, časový a finanční
rozvrh. Je ale potřeba doplnit některé informace, aby se z této nabídky stala závazná
objednávka.

-

Alžběta rozešle definitivní návrh podoby webu Stavovské radě.
Vladimír zařídí vytvoření a poslání oficiální žádosti Stavovské rady Prezidiu o poskytnutí financí
na zpracování webových stránek.

-

Shromáždění kontaktů na zahraniční asociace koučů.
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-

Petr vytvoří návrh na komunikaci se členskou základnou i veřejností ohledně Etického kodexu a
etiky jako takové. Komunikace napříč asociacemi o tomto tématu.

-

Zpráva o schůzce editorské skupiny. Stavovská rada se rozhodla iniciovat dva editorské počiny
na propagaci koučování v ČR. Její členové jsou zároveň redakční radou, která bude oba počiny
konkretizovat.

-

Stavovská rada byla seznámena s nadnárodním dokumentem ICF a EMCC (etická platforma).

-

Pořádání etického semináře každého půlroku. Návrh na otevřené fórum o etice na webových
stránkách o etice, „etické otázky a odpovědi“

-

Prostřednictvím SR se ČAKO připojilo do platformy EPPOK a stalo se jejím spoluzakladatelem.
Vize EPPOKU budou zveřejněny na webových stránkách ČAKO v HotNews.

2.

-

Termín setkání SR a P byl navržen na 10. 1 od 18:30, místo bude ještě upřesněno.

3.

-

Stavovská rada vypracovala pro Prezidium dopis se svým stanoviskem.

4.

-

Předložení kandidátky, ne jednotlivců-to by zaručilo zvolení všech pěti členů Stavovské rady a
Prezidia.

5.

-

Výcvik koučů, který vede M. Bobek, byl přijat do akr. procesu a jeho hodnotitelkou se stala Iva
Pondělíková. Ani jeden z nich nevyslovili námitku proti tomuto jmenování.

Zapsala Alžběta Grosamová
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