Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 10. 1. 2012
Přítomní:

Naďa Grosamová, Klára Hejduková, Vladimír Dvořák, Jan Holeyšovský, Alžběta Grosamová

Program jednání:
1. Práce etické platformy

2. Projev SR na VH a výsledky práce za rok 2011
3. Potvrzení kandidátů do orgánů ČAKO

Průběh jednání:
1.
- vznikají webové stránky etické platformy, dnes by měla vyjít tisková zpráva, ČAKO bude
pravděpodobně v dubnu pořádat „etický seminář“ pro kouče a členy ČAKO
2.

Práce SR za rok 2011
-započala akreditace výcviků, dva výcviky byly akreditovány

- změna akreditačního procesu na průběžný, nikoliv vyhlašovaný
- aplikace systému vzdělávaní započitatelného do kvalifikačních požadavků na akreditace
- spoluzaložení EPPOKu

- posílení propagace akreditací na webu a na LinkedInu

- ideová příprava konceptu konference 2011+ sponzorský projekt a jeho vedení
- doplnění akreditačního řádu o několik bodů
Rozpracované projekty

-

seminář EPPOKu, garance webových stránek EPPOKu a organizační záštita prvního společného
semináře

-

rozpracovaný projekt mezinárodního uznávání akreditací ČAKO
rozpracovaný ideový koncept příští konference
rozpracovaný námět publikace „Bedekr světem koučinku“
návrh na finanční podporu projektů, které se zabývají výzkumem v oblasti koučování, 1x ročně
vyhlašováno
neustále probíhá vyhodnocování zpráv od hodnotitelů jako podkladu pro zdokonalování
akreditačního řádu
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-

shromažďování dat a rozvoj metod v oblasti koučování

3.
SR se jednohlasně usnesla na postavení skupinových kandidátek k

nadcházejícím volbám prezidia a stavovské rady na Valné hromadě 20.
1. 2012 v této podobě (abecedně řazeno):
Kandidátka odstupující stavovské rady pro volby do prezidia:
Vladimír J. Dvořák
Klára Hejduková
Milan Klindera
Ondřej Krása
Petr Růžička
Tato skupina kandidující společně do prezidia chce svou prací mj.
dosáhnout posílení role ČAKO při kultivaci a zvyšování úrovně

koučování v ČR, zabezpečit rozšíření členské základny a pokračovat ve
spolupráci s ostatními profesními organizacemi koučů.

Kandidátka odstupující stavovské rady pro volby do stavovské rady:
Rostislav Benák
Ladislav Dvořák

Naďa Grosamová
Jan Holeyšovský
Iva Pondělíková

Tato skupina kandidující společně do stavovské rady chce svou prací
mj. dosáhnout posílení role ČAKO při zvyšování kvality koučinku v ČR
formou akreditací koučů i výcviků v koučování, prosazovat etické
standardy v koučování a rozvíjet odbornost členů asociace.
Všechny osoby uvedené na kandidátkách vyjádřily svůj souhlas s kandidaturou.

Zapsala Alžběta Grosamová
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