Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 2. 10. 2012
Přítomní:
Naďa Grosamová, Rostislav Benák, Jan Holeyšovský

Omluveni: Iva Pondělíková, Rostislav Benák
Host: Jarka Švarcbachová
Program jednání:
1. Slavnostní předání akreditačních certifikátů
2. Přípravný výbor MSK
3. Termíny pro supervizní setkání
4. Kartičky pro akreditované kouče
5. Změna v akreditačním řádu
6. Potvrzení pro akreditaci
7. Bedekr
8. Supervizní klub pro pokročilé
9. Zpráva z ČIS
10. Zpráva z EPPOK

Průběh jednání:
1.
SR uložila tajemnici pozvat pány Ondřeje Charváta a Milana Bobka, k slavnostnímu předání akreditačního
certifikátu. Tajemnice také zanese informaci o udělení obou akreditací na webové stránky ČAKO. (čas 10
hod a 10,30)
Tajemnice zkontroluje platby obou žadatelů a vyzve k fakturaci hodnotitele Ladislava Dvořáka a Ivu
Pondělíkovou.
2.
Jarka Švarcbachová z prezidia se připojila k zasedání stavovské rady a přednesla návrhy prezidia.
Prezidium navrhlo do přípravného výboru MSK Milana Klinderu a Kláru Hejdukovou, stavovská rada
pověřila Naďu Grosamovou a Jana Holeyšovského.
3.
Návrhy termínů na supervizní setkání pro zkušené kouče: konec listopadu, únor, květen, září. Do konce
příštího týdne si každý supervizor určí přesný termín, kdy povede supervizní skupiny. Návrh na konání
supervizních setkání a dalších klubů v sídle ČAKO v Bubenečské ulici.
4.
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SR znovu zvážila vytvoření kartiček o akreditaci a rozhodla se, že tyto kartičky vytvářet nebude.
5.
SR navrhla změnu, aby se požadoval pouze dokument o absolvování tréninku. Rosťa si vezme na
starosti úpravu akreditačního řádu v této části. SR se shodla na tom, že bude uznávat pro účely
akreditace účast na seminářích pořádaných ČAKO a partnerskými organizacemi v prokázaném rozsahu
dle potvrzení o účasti. V ostatních případech může SR uznat jiný vzdělávací program nebo jeho část,
pokud žadatel doloží dostatečné a přesvědčivé podklady pro posouzení obsahu a odborného zaměření
akce.
SR pověřila Ladislava Dvořáka, aby zjistil, jestli byl nějaký důvod, aby zmizely podmínky pro akreditaci
ze strany výcviků, tzn. výčet uznávaných výcviků.
6.
SR se dohodla na tom, jakým způsobem se budou vydávat potvrzení o akreditaci. Potvrzení budou mít v
zápatí číslo, které bude uvedeno v evidenční listině z workshopu. Tím bude zaručena přesnost a pravost
potvrzení. Aby bylo možné zvážit, kolik hodin bude poměrně SR započítávat za jednotlivé akce, bude
třeba vznést dotaz na lektora, jakým směrem svůj program koncipoval.
SR vytvoří text na webové stránky o uznávání akcí ČAKO k akreditaci. SR pověřuje tímto Rostislava
Benáka.
7.
Jan Holeyšovský vytvoří rozšířený koncept bedekru na příští zasedání SR.
8.
Tajemnice se znovu zkontaktuje s Ivou Pondělíkovou kvůli obsahu a formě vedení supervizního klubu
pro zkušené kouče.
9.
Zpráva z ČISu-proběhlo první jednání, ČIS pro nás, pod obsahovou garancí ČAKO, vytvoří výcvikový
supervizní program tak, aby mohli jeho absolventi supervidovat koučovací práci. Absolventi budou
koučové, kteří mohou supervidovat koučovací práci.
10.
Naďa podala zprávu z EPPOK o pracovní náplni a seminářích.

Zapsala Alžběta Grosamová
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