Memorandum o kooperaci ČAKO-EMCC v ČR.
VÝCHODISKA
•
Naše dosavadní spolupráce ukázala, že nás spojuje společný přístup k tématům,
kvůli kterým naše organizace vznikly.
•
Při řešení společných témat se již prokázala schopnost nadstranické dohody ve
prospěch profesionality koučování a mentorování.
•
Pociťujeme potřebu existence vážené a prestižní instituce z pohledu trhu i
odbornosti, k níž se budou obracet poskytovatelé (budou chtít být členy), uživatelé (klienti)
i výzkumníci v oblasti koučovaní a mentorování.
•
Kultivace trhu koučování v ČR na základě práce dobrovolníků je limitovaná
dostupnými zdroji a tříštění sil plýtvá těmito zdroji.
•
Práce kouče a mentora čelí nejasnostem a nepochopení ze strany odběratelů
těchto služeb, a proto cítíme potřebu její profesionalizace.

CÍLE:
•
Spojit síly našich dvou organizací fungujících na dobrovolnickém principu a lépe
zužitkovat jejich potenciál.
•
Prosazovat praxi koučování a mentorování založenou na sdílených etických
hodnotách v evropském a českém měřítku.
•
Dát profesionálním koučům a mentorům silný a nezávislý hlas v současné situaci,
kdy se jejich pozice v ČR profiluje.
•
Propagovat a využívat společný rámec pro posuzování kvality práce koučů a
mentorů.
PŘÍNOSY:
- pro členy
•
efektivnější využití dobrovolnické práce našich členů působící na širší okruh
účastníků společných aktivit (vynakládáni nákladů na organizaci aktivit jednou a ne

dvakrát)
•
usnadnění volby potencionálním zájemcům o členství.
•
sdružení většího počtu koučů a mentorů a tím vytvoření prostoru pro sdílení
poznatků, výměnu zkušeností a širší dialog různých odborných škol.
•
propagace hodnoty odborného sdružování profesionálů.
- pro klienty:
•
spojení sil v osvětě vůči trhu a nastavování správných očekávání.
•
vyzdvižení váhy akreditací profesionality koučů a mentorů.

Kapitoly v jednání:
1. ÚČEL A VIZE
•
smysl kooperace: viz. Memorandum. O spojení sil a společné práci panuje
shoda. Připravíme právní dokument o fúzi obou organizací a Stanovy.
•
právní název: EMCC Czech Republic
•
logo: EMCC Czech Republic
(společně od 2018 s ČAKO)
Plán na 2018:
•
přístup k marketingu a výzkumu: sepsat společný text na osnově 7 Guiding
principles s důrazem na „reaserch based approach“), přizveme se spolupráci
Radvana Bahbouha, Romana Chudobu a další a vytvoříme společné prohlášení.
2. KVALITA
•
spojuje nás přístup k etice, který vyjadřuje oboustranné signatářství
Globálního etického kodexu (http://www.globalcodeofethics.org)
•
kompetence, kvalita a hodnotící systém, za EMCC má Denise Whitworth k
dispozici naše podklady v AJ (Akreditační řád , seznam akreditovaných osob,
postup akreditací). Čekáme na rozhodnutí ohledně procesu uznání
•
chceme organizovat akce podporující trvalý profesionální rozvoj a supervize.
Připravíme plán akcí na příští rok (setkání 6.12. 13-17 hod.)
•

Plán na 2018:
ovlivňovat tam, kde je to možné, regulatorní rámec a rozmanitost v oboru

3. ORGANIZACE
•
členství 2018 (zvažovali jsme obnovení již v novém EMCC-CAKO).
Rozhodneme o výši jednotné členského příspěvku na 2018. (ČAKO ho musí podle
Stanov vybrat již před Valnou hromadou, jeho zaplacením vzniká členství a právo
hlasovat. Po fúzi pak tyto prostředky přejdou do pokladny společného subjektu.
•
orgány (milník: 03-2018, schválení fúze oběma stranami, nové společné
volby na sněmu). Dohodne kalendářní termíny konání a prostor, kde to bude,
pozvánky + potřebné info k volbám.
•
Forma orgánů: výkonná rada (5 členů: 1 prezident a 4 radní zodpovědní za
tematické okruhy (pro akreditace a etiku, marketing, kvalitu a standardy, výzkum a
vzdělávání) a 1 revizor (interní auditor). Oboje volené Sněmem.
•
sekretariát vedený výkonnou ředitelkou odpovídající se výkonné radě (první
rok výkonná ředitelka + tajemnice zpočátku společně, ½ úvazku). Agenda:
akreditace, správa členství, pořádání vzdělávacích akcí, správa webu, vedení
účetnictví.
Plán na 2018:
•
zpracujeme detailní písemný popis činnosti a procesů sekretariátu, jak to má
fungovat, kam promítneme zkušenosti obou stran.

