Zápis ze společného zasedání stavovské rady a prezidia ze dne 15.10.2015
Přítomni:
Vladimír Dvořák, Ladislav Dvořák, Pavel Wieser, Magda Vašáková Loumová, Klára Lauritzenová,
Jana Lexová
Omluven: Ondřej Krása
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počet členů asociace
Rozpočet
Valná hromada
Supervizní výcvik
Akreditace
Web
Pracovní skupiny
Koncepce vzdělávání
Rekapitulace

Detail:
Ad1) Počet členů asociace
SR navrhuje aktivně pracovat na zvýšení počtu členů asociace. Přináší nové podněty, co dělat, aby byla
organizace pro členy přitažlivější aktivní oslovení stávajících členů, návrh metodiky postupu pro nové
členy, společná setkávání (Ondřej…Inspirativní večery s…), sdílení zkušeností zkušených členů ČAKO
– informace o směrech, které ovládáme apod. Prezidium se souhlasí s návrhy SR a přenechává jí
aktivitu v tomto směru.
Ad2) Rozpočet
SR dostala informace o aktuálním stavu rozpočtu pro tento a příští rok. Oba orgány zvážili možnosti
zvýšení příjmů a shodují se na zásadě hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Většinové příjmy asociace
budou z příspěvků členů a posouží na úhradu platu tajemnice asociace. Pořádání akcí a konferencí
musí být organizováno tak, aby vznikal minimálně mírný přebytek financí.
Ad 3) Valná hromada
Prezidium navrhlo termín valné hromady na pondělí 7.3.2016. Tento termín byl odsouhlasen všemi členy
SR i PR. Proběhla diskuse na téma volící valné hromady, která bude uzavřena na příštích setkáních.
Zamýšlíme se, jak zajistit dostatečný počet motivovaných a schopných členů k naplnění orgánů.
Ad 4) Supervizní výcvik
Proběhla zpětná vazba od účastníků L. Dvořáka a M. Vašákové Loumové. Výcvik jako celek se podařil;
byl zaměřen rozvojovým směrem vedoucím k další profesionalizaci koučů. Ve výcviku, který byl svým
způsobem pilotním programem, se jednalo o učení novým dovednostem a současně o velmi užitečné
profesní sdílení.
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Ad 5) Akreditace
SR informovala o probíhajících akreditacích a o náročnosti hodnocení uchazečů na vyšší stupně než
první. Uskuteční se setkání hodnotitelů (18.11.), za účelem sjednocení názorů hodnotitelů.
Ad 6) Nový web
SR ocenila modernost, dynamiku a to, že web ukazuje tváře koučů. Navrhla některé dílčí změny, které
byly přijaty a budou realizovány. Jakmile proběhne školení administrátorů a budeme schopni sami
ovládat publikační systém za webem. Hlavní část administrace bude svěřena tajemnici.
Ad7) Pracovní skupiny
PR informovalo o stavu pracovních skupin. Proběhne schůzka zástupců Pracovních skupin 26.10.2015,
kde bude diskutována strategie jejich dalšího rozvoje. SR a PR se společně dohodli na aktivním přístupu
k pracovním skupinám a oživení práce vybraných skupin.
Ad8) Koncepce vzdělávání
Máme již roční zkušenost s novou koncepcí. Není velký zájem o zviditelnění akcí ze strany členů, znovu
je proto oslovíme s možností propagovat takto své akce. Malý zájem o akce se zahraničními lektory
v minulosti vede prozatím k pozastavení jejich pořádání. Restart plánujeme v roce 2016. Magda přináší
další možné téma na workshop: Práce s firemním zadavatelem.
Ad9) Rekapitulace
Je důležité před Valnou hromadou zrekapitulovat výsledky naší práce a výhledy do budoucna. Příští
společné setkání bude věnováno tomuto tématu.
Zapsali: Jana Lexová a Vladimír Dvořák
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