Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 5.9.2011
Přítomni: Klára Hejduková, Petr Růžička
Omluveni: Naďa Grosamová, Vladimír Dvořák, Jan Holeyšovský
Průběh jednání:
Po prostudování materiálů o etických kodexech předběžně PR konstatuje, že obsahově v stávajícím EK
nic podstatného nechybí. Petr R bude uvažovat o změnách v zacházení s EK ve smyslu propagace a
vnitřního a vnějšího marketingu.

Závěr z tématu: na web zavěsit výzvu:

„Všechny podněty k obsahu etického kodexu a ohlášení etických pochybení zasílejte Stavovské radě na
adresu: nada.grosamova@cako.cz

(Zařídí Petr Růžička, požádá prezidentku Evu Jedličkovou o umístění na web do oddílu etického kodexu)
Navrhujeme inzerci ČAKO, nejlépe v Moderním řízení, formou výtahu nejzajímavějších pasáží z Etického
kodexu a odkazu na příslušné www. Finální rozhodnutí a konkrétní žádost o finanční prostředky na
Prezidium učiní SR na svém příštím zasedání.

Vladimír Dvořák shromáždil kontakty na 23 národních asociací.
Klára Hejduková kontaktovala Radvana Bahbouha a Ivu Pondělíkovou se žádostí o reference na již
proběhlé akreditace výcviků.

Úkol: Klára do listopadového zasedání SR pošle do zahraničních národních asociací náš akreditační řád
s požadavkem, aby nám poslali jejich v angličtině za účelem vzájemného uznávání akreditací.
Klára získá další reference na akreditace od akreditovaných koučů.
Propagace akreditací:
•

navrhujeme, aby Naďa, příp. Vláďa kontaktovali šéfredaktory HRM HRFóra příp. dalších periodik,
se žádostí o poskytnutí rozhovoru na téma akreditace koučů a výcviků v ČR.

•

Klára zkoncipuje dopis o důležitosti akreditací koučů a výcviků pro konzumenty koučování i
kouče a požádá tajemnici o rozeslání kontaktům, které má ČAKO k dispozici.

•

navrhujeme inzerci prostého oznámení o celoročním procesu akreditací – a to jak v tisku, tak na
internetu – dáno za úkol Vláďovi, nejprve však požádá Prezidium o finanční prostředky

Zapsal Petr Růžička
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