Zápis ze zasedání stavovské rady 10. 9. 2012
Přítomní:
Ladislav Dvořák, Iva Pondělíková, Jan Holeyšovský

Program jednání:
1. Akreditace Ondřeje Charváta a výcviku společnosti FBE
2. Akreditační řád a proces
3. Návrh na slavnostní oznámení o udělení akreditací v aktuálním roce
4. Uznání počtu hodin k akreditaci na podzimní akce ČAKO

Průběh jednání:
1.
Ladislav Dvořák předal protokol o hodnotitelské práci hodnoceného Ondřeje Charváta a stavovská rada
schválila jeho akreditaci prvního stupně.
Stavovská rada schválila akreditaci prvního stupně pro výcvik společnosti FBE garantovaný Milanem
Bobkem.
2.
Stavovská rada diskutovala nad úpravami akreditačního řádu a procesu podle návrhu předloženého
Ladislavem Dvořákem. Byly schváleny změny v akreditačním řádu. Kompletní a obnovený akreditační řád
bude k dispozici na webových stránkách ČAKO.
3.
Návrh na slavnostní oznámení o získaných akreditacích v průběhu roku na valné hromadě. Návrh na
vytvoření malých kartiček o akreditaci, kterými by se prokazovali akreditovaní koučové.
4.
SR se shodla na uznání hodin pro tyto akce: 1.) „Changing Change Management: The Relational
Approach“, vedeny Sonjou Radatz 18. září 2012.
Rozvoj schopnosti koučovat (rozvoj kompetencí § 3. 4. A akreditačního řádu): Doporučení: 6 hodin.
Celkový rozvoj kouče (rozvoj osobnosti § 3. 4. B akreditačního řádu) Doporučení: 6 hodin.
2.) „ The Art of Masterful Coaching - Coaching beyond techniques“, vedený Aboodi Shabim 2 listopadu
2012.
Rozvoj schopnosti koučovat (rozvoj kompetencí § 3.4.A akreditačního řádu): Doporučení: 6 hodin.
Celkový rozvoj kouče (rozvoj osobnosti § 3.4.B akreditačního řádu) Doporučení: 6 hodin.
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3.) Superviznímu klubu Magdy Černé byly uznány 2 hodiny pro rozvoj kouče, případně 2 hodiny
supervize, pokud účastník přednese vlastní případ. Jako doklad účastník obdrží list se dvěma
kolonkami, které se zaškrtnou podle toho, zda má účastník vlastní kazuistiku či ne, následně potvrzení
lektor podepíše a předá účastníkovi.
Zapsala: Alžběta Grosamová
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