Zápis ze setkání stavovské rady ze dne 3. srpna
2010

Přítomní: Petr Růžička, Jan Holeyšovský, Naďa Grosamová, Klára Hejduková, Alžběta
Grosamová

Program:
1. Flash SR
2. Body od prezidia
3. Projednání akreditací
4. Složky hodnotitelů

Průběh jednání:
1.
-SR se dohodla na zřízení flashky SR, kterou bude mít u sebe tajemnice a na kterou se
budou zanášet veškeré dokumenty (akreditace, přihlášky...)

2.
-SR prostudovala body od prezidia a navrhuje jiné principiální řešení:

1. Hlavním principem podpory akreditací je PR akreditací u odběratelů koučování, aby
OK vyžadovali od koučů akreditaci

2. Informovat akreditované kouče o tom, že ČAKO usiluje o zvýšení ratingu
akreditovaných koučů u odběratelů

3. Princip kvality oproti principu kvantity!
4. ČAKO nesmí zasahovat do smluvních vztahů mezi kouči, s principem nařízených
slev nesouhlasíme

5. Podobné slevy kazí trh, toto je záležitostí jednotlivých výcviků, koučové se musí
naučit investovat do svého vzdělání
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6. Princip čestného členství chápeme jako prostředek, kterým čako může vyjádřit
uznání vyjímečné osobnosti a zároveň jehož jméno přinese asociaci větší prestiž
7. Pořádáni ws jsou pro lokální speakery věcí cti a osobního marketingu. Se
zahraničními speakery by měla být domluvena individuální cena.

- ochutnávka koučování- návrhy na prostory- Koučovací kavárna (podrobnosti viz
zápis ze setkání prezidia ze dne 26. 7. 2010)

3.
-princip na podporu ws a akreditací: SR by některým ws, pořádaným ČAKO, přidělila
statut ws, který se dá započíst k počtu vzdělávacích hodin k různým stupňům
akreditace, SR tento návrh ještě propracuje do detailů

-vytvoření osvětového panelu koučování pro odběratele- rady a doporučení jak volit
kouče, ceny koučování, jak měřit výsledek koučování, jak si vybrat kouče

4.

- složky hodnotitelů: složky budou obsahovat: etický kodex, práva a povinnosti
hodnotitele, kompetence, otázky pro hodnotitele, materiály k akreditaci-rozpracování
otázek pro hodnotitele

- navrhujeme setkání SR a prezidia
Příští setkání stavovské rady se koná 8. 9. 2010 od 18:00 v sídle ČAKO.
Zapsala: Alžběta Grosamová
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