Zápis ze setkání stavovské rady ze dne 10. 4. 2012
Přítomní:
Naďa Grosamová, Iva Pondělíková, Jan Holeyšovský, Ladislav Dvořák, Rostislav Benák

Program jednání:
1. Revize úkolů z akreditací
2. Akreditace Ondřeje Charváta
3. Projednání pozastavení výcviku Milana Bobka
4. Dotaz SR na prezidium
5. Spolupráce ČIS s ČAKO
6. Diskuze o spolupráci členů SR

Usnesení stavovské rady:
1.
SR schválila program dnešního setkání.
Je potřeba dodat na web informaci o tom, jakým způsobem se může kouč reakreditovat. Možnost
vytvoření kartiček akreditovaného kouče.
Potřeba vytvořit průvodce akreditací a zveřejnit ho na webu.
Návrh organizace několika seminářů s tématem „jak se akreditovat“, termín v září
Návrh na změnu sekce akreditovaní koučové do přehlednější podoby.
Návrh na zveřejnění individuálních akreditací i akreditací výcviků, která ještě nejsou akreditovány a jsou
v procesu.
2.
Stavovská rada pověřila Ladislava Dvořáka, aby zkontroloval formální náležitosti přihlášky a zároveň ho
pověřila jako hodnotitele pro první stupeň akreditace Ondřeje Charváta.
3.
Stavovská rada se rozhodla pozastavit akreditační proces výcviku Milana Bobka z důvodu zavádějícího
názvu na webových stránkách FBE „ Roční výcvik v koučování (1. stupeň ACP-ČAKO)“. Stavovská rada
název výcviku považuje za dvojznačný a zavádějící a vyzývá Milana Bobka k odstranění
nejednoznačnosti v názvu.
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4.
Dotaz na prezidium: Finanční podpora zveřejnění akreditací je s ní započítáno v budgetu na tento rok?
5.
Naďa s Vladimírem osloví předsedu ČIS Brože o možné spolupráci s ČAKO.
6.
Diskuze o spolupráci členů SR. SR se usnesla na novém formátu konání SR.
Alžběta bude rozposílat otázky, které chodí na info@cako.cz a tématem souvisí s odbornou prací SR i na
ostatní členy SR. Jednomu hlavnímu, ostatním v kopii, deadline pro odpověď 48 hodin.
Zapsala: Alžběta Grosamová
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