Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 29. 5. 2012
Přítomní:
Naďa Grosamová, Jan Holeyšovský, Iva Pondělíková, Rostislav Benák, Ladislav Dvořák

Program jednání:
1. Oblast výzkumu
2. Oblast vzdělávání
3. Oblast akreditací
4. Úkoly

Průběh jednání:
1.
Stavovská se na této schůzi soustředila na 2 oblasti, oblast výzkumu a vzdělávání.
Vize v oblasti výzkumu: ČAKO a její členové využívají užitečné zdroje týkající se koučování. Existuje
aktuální elektronická databáze existující literatury, článků, výzkumů, která je přístupná členům. Zároveň
asociace podněcuje vlastní výzkumy v oblasti koučování.
Stavovská rada se také shodla na plánu pro rok 2012/2013.
1. Průzkum a shromáždění existujících zdrojů
2. Vytipování oblastí, kde je užitečné výzkum provést a dosud neexistuje anebo jen částečně+možné
propojení s konferencí
ve formě: A) kontraktu se specialistou, hrazeno z rozpočtu asociace
B) diplomové či jiné práce studentů VŠ, SR se obrátí na katedru psychologie, zda by vypsala bakalářskou
práci na toto téma
Ladislav se obrátí na Milana Pavlíčka.
2.
Vize v oblasti vzdělávání: ČAKO je přitažlivá platforma pro zkušené kouče.
Stavovská rada se shodla na plánu na rok 2012/2013.
1. SR vypíše termíny pro supervize a intervize pro zkušené, tedy 2, akreditační stupeň a výš. Super i
intervize se budou konat od tří účastníků, 3 hodiny, za poplatek 500 Kč a hodiny se budou započítávat
do kompetenčního rozvoje kouče.
První setkání bude na podzim (září-listopad) a povede ho Rostislav
Druhé setkání bude na jaře (únor- duben) a povede ho Iva
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Třetí setkání bude v létě (květen-srpen) a povede ho Láďa
Čtvrté setkání bude na podzim (září-listopad) a povede ho Naďa.
Tato informace bude vložena na web.

3.
Oblast akreditací:
Ladislav předložil návrh na změnu akreditačního řádu a celý proces akreditací, diskuze o změnách
v akreditačním procesu-termín srpen 2012.

4.
Stavovská rada uložila Ladislavovi a Nadě, aby v listopadu-prosinci uspořádali seminář o akreditacích.
Rostislav zreviduje všechny akce, které ČAKO pořádá, a navrhne hodiny, kterými se tyto akce budou
započítávat do akreditací. Zároveň najde takové národní asociace ve střední a východní Evropě, které
nejsou součástí ICF a EMCC a vytvoří vizi této oblasti (je možné i potvrzení hypotézy).
Naďa se poradí s Vladimírem o zveřejnění seznamu odborných členů ČAKO.
Příští zasedání stavovské rady se koná 12. 6. 2012 v sídle ČAKO.

Zapsala Alžběta Grosamová
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