Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 22. 1. 2013
Přítomní:
Naďa Grosamová, Jan Holeyšovský, Iva Pondělíková,

Omluveni: Rostislav Benák
Program jednání:
1. Proces akreditace a jeho podpůrné procesy, včetně hodnotitelů
2. Příprava na VH
3. Spolupráce s ČIS a příprava workshopu (či jiného formátu) pro ČIS
4. Stanovisko SR ke sdělení Komise pro etiku koučování ICF ČR o závažném porušení etického jednání
kouče

Průběh jednání:
a) SR rozhodla, že jmenování hodnotitele R.Benáka není v rozporu s etickým kodexem (připomínka
Barbory Pánkové) a pokud žadatelka nemá jiné výhrady proti tomuto hodnotiteli, proces akreditace
může pokračovat.
b) SR rozhodla, že hodnotitelem pro výcvik Ladislava Dvořáka bude Naďa Grosamová.
c) SR přijala doplněné akreditační materiály od J. Švarcbachové, Chmelové a K. Hejdukové a přidělila jim
hodnotitele.
c) SR rozhodla o odložení akreditace Mgr. Barbory Taušové z důvodu nedoplnění akreditačních
materiálů.
d) SR se dohodla na pravidlech pro udělování bonitních hodin pro akreditace speciálně pro pro
supervizní skupiny takto:
- kazuistiky budou losovány, supervizor rozhodne o počtu.
- ti účastníci, jejichž kazuistika bude supervidována, obdrží od supervizora potvrzení o absolvování
supervize
- ostatním supervizor potvrdí hodiny osobního rozvoje
e) SR se rozhodla oslovit jednotlivé kouče, kteří mají první a druhý stupeň akreditace, s návrhem, aby se
akreditovali na vyšší stupeň. – zodpovědný Ladislav Dvořák do 10. února.
f) SR uložila tajemnici vyvěsit na webové stránky jmenovitý seznam hodnotitelů pro všechny typy
akreditací.
g) SR uložila Ivě Pondělíkové, sestavení nového metodický postupu hodnocení 1. stupně výcviku .
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Nadě Grosamové a Ladislavovi Dvořákovi zpracovat nový návrh metodického postupu pro hodnocení
vyšších stupňů výcviků i jednotlivců termín: do konce února.
2.
SR pověřila zastupováním Nadi Grosamové na valné hromadě Ladislava Dvořáka.
SR žádá prezidium, aby do budoucna konzultovalo termín valné hromady se Stavovskou radou. SR
navrhuje odklad valné hromady na jiný termín.
3.
Zpráva NG o pokračování jednání s ČIS
Cíl spolupráce je uspořádat ws nebo malý výcvik v supervizi, který bude pouze pro účely supervize
v koučování. SR pověřila Jana Holeyšovského, aby zpracoval návrh pro ČIS na tuto akci a zároveň
zpracoval požadavky a nabídku SR pro ČIS do únorové schůze SR.
4.
SR vzala toto sdělení na vědomí a připojuje se ke stanovisku etické komise ICF.

Zapsala Alžběta Grosamová

ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa
telefon
e-mail
http

|
|
|
|

Bubenečská 22, 160 00 Praha 6
(+ 420) 739 395 679
info@cako.cz
www.cako.cz

