Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 6. 10. 2011
Přítomní:

Naďa Grosamová, Vladimír Dvořák, Jan Holeyšovský, Alžběta Grosamová

Program jednání:
1. Seznámeni SR se zprávou hodnotitele

2. Předání certifikátu a zpětná vazba k akreditaci výcviku ČNP
3. Zhodnocení žádosti o akreditaci Milana Bobka

4. Komunikace s médii, návrh na vytvoření odborného textu pro veřejnost
5. Ostatní

Průběh jednání:
1.

- Hodnotitelka Naďa Grosamová seznámila Stavovskou radu se zprávou hodnotitele.
2.

- Hodnotitelka seznámila zástupce ČNP Ondřeje Krásu se zprávou hodnotitele; zpětná vazba k výcviku
Dobrodružství bezpečného experimentu-výcvik koučů.

- Stavovská rada obdržela zpětnou vazbu k práci hodnotitele od zástupce ČNP Ondřeje Krásy a
slavnostně předala akreditační certifikát.
3.

- Stavovská rada dala k formálnímu posouzení žádost Milana Bobka o akreditaci výcviku stupně ACP.
- Odpovědný Vladimír Dvořák, termín 10. 10. 2011. Poté tajemnice podá zprávu žadateli, zda byla jeho
žádost přijata nebo ho vyzve k doplnění.

- Naďa Grosamová byla pověřena kontaktováním dvou hodnotitelů k posouzení tohoto programu.
Termín do 14. 10. 2011.
4.

-17. října se zástupci ČAKO zúčastní schůzky etické platformy asociací koučů působících v ČR.
Pověření zástupci NG a VD.

-Návrh na vytvoření koncepce komunikace s médii k tématu akreditací.
-Návrh na vytvoření odborného textu o koučování, akreditacích atd. pro veřejnost-editorský záměr.
-Mimořádná schůzka tvůrčího týmu věnovaná tezím a idejím odborného textu se bude konat 4. 11.
2011 v 10:00 v Bubenečské 22, Praha 6.
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5.
-Na prosincovém zasedání Stavovská rada zreviduje akreditační řád podle zkušeností z průběhu
posledních akreditací.

- VD a AG jsou zodpovědní za nové naprogramování a zpracování návrhu webu ČAKO, do příštího

zasedání SR předloží návrh technického řešení a finanční rozpočet pro jeho projednání s prezidiem.

Příští termín setkání stavovské rady se uskuteční u KH 7. 11. 2011 od 9:30
Zapsala Alžběta Grosamová
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