Zápis za zasedání Stavovské rady ze dne 6. 6. 2011
Přítomní: Naďa Grosamová, Klára Hejduková, Petr Růžička, Jan Holeyšovský, Vladimír Dvořák
Program jednání:
•

Akreditace a optimalizace akreditačního procesu

•

Ukončení akreditace výcviku ČNP (Naďa Grosamová)

•

Výstupy ze společného setkání SR a Prezidia

•

Návrhy na směřování práce SR do konce volebního období

•

Jiné

Průběh jednání:
1)

Naďa přináší návrh na zvážení nové koncepce směřování SR – podpora výzkumu a vědy v koučování, což by
mohlo obnášet

2)

-

soutěž o nejlepší diplomovou práci o koučování

-

ocenění inovací či objevů v koučování

-

získávání dat

-

rozvoj metod

Zvážit širší působnost akreditací udělovaných ČAKO, např. spojením národních asociací (Slovensko, Polsko,
možná Německo) a stanovení žádoucích průniků hlavních kritérií akreditací národních asociací.

3)

Zvážit novou koncepci propagace akreditací. Klára navrhuje rozeslat dopis o důležitosti akreditací koučů a
výcviků jak konzumentům koučování, tak i akreditovaným koučům. Vytvořit text o ČAKO na Wikipedii a
upravit článek o koučování tamtéž.

Brainstorming - směřování práce SR do konce volebního období:
Tři pracovní skupiny
1)

Akreditace (dále rozpracují Vláďa a Klára)
-

revize procesu
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2)

-

doplnění zkušeností hodnotitele

-

získání zpětné vazby o užitečnosti procesu akreditace od akreditovaného

-

zpracování mezinárodních vazeb pro akreditace

-

propagace akreditací (konzumenti, veřejnost, koučové, instituce)

Etika (dále rozpracuje Petr)
-

propagace etiky v koučování (veřejnost + konzumenti, koučové, výcviky – začlenit do požadavků na
akreditaci výcviků přijetí etického kodexu)

-

popsat proces řešení etických pochybení

-

shromáždit zajímavé kauzy etických pochybení

-

koncepce workshopů na téma etiky v koučování

3)

o

pro kouče

o

pro konzumenty

získat inspiraci ze světa - v etických kodexech společností pracujících s lidmi

Výzkum a věda (dále rozpracují Naďa a Honza)
-

shromáždit nápady na témata výzkumů

-

vymezit si a oslovit spolupracující instituce (nastínit způsob spolupráce)
o

vysoké školy

o

organizace

o

instituce

-

zjistit, jak je to s výzkumy ve světě

-

zajistit doplnění do stanov jako součást práce SR

-

zpracovat ideový záměr a představu o výsledku
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Pracovní skupiny přinesou výsledky své práce na zářijové zasedání SR!
Usnesení:
1.

SR k dnešnímu dni uděluje akreditaci výcviku firmy Český Národní Podnik (Iva Pondělíková). Certifikát bude
předán na zářijové schůzi SR.

2.

SR potřebuje prostředky na investice do propagace akreditací – požádat Prezidium, zda lze vytvořit Fond
rozvoje koučování, ze kterého by SR mohla dlouhodobě čerpat na základě pravidel vyjednaných
s Prezidiem.
Zapsal Petr Růžička
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