Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 1. 9. 2014
Přítomní:
Ladislav Dvořák, Magda Loumová
omluven Ondřej Krása
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certifikáty
Stav akreditací
Stav supervizního výcviku
Informace o EASC
Schválení zprávy o Czechinvestu
Koncepce přístupu k supervizím

Detail
 SR schválila novou podobu certifikátů, kterou připravila tajemnice. Přítomní členové
podepsali aktuální certifikáty s tím, že pověřili tajemnici, aby vyjasnila nejasnosti se
zaplacením.
 SR prošla všechny aktuálně probíhající akreditace. K dnešnímu dni zatím obdržela pouze
kladné písemné hodnocení Radvana Bahbouha k akreditaci Ladislava Dvořáka.
Přítomní členové hodnotící zprávu schválili, dodatečně byla schválena mailem i O.
Krásou. Díky tomuto hodnocení získává Ladoslav Dvořák stupeň Akreditovaný kouč
supervizor.
 Přítomní probrali informace o nastávajícím supervizním výcviku a pověřili LD, aby
s tajemnicí projednal:
a. informace pro členy výcviku
b. informace pro vedoucí výcviku
c. schválení místa a (spolu s presidiem) rozpočtu výcviku.
 Ladislav Dvořák informoval o kontaktu, který získal na 3. světovém setkání koučů.
Jedná se o kontakt na organizaci EASC (European Association for Supervision and
Coaching), jejíž zástupce projevil zájem o kontakt a výměnu informací mezi
organizacemi. SR se rozhodla o tom tímto informovat členy ČAKO – pokud bude mít
nějaký aktivní člen nebo skupina zájem navázat a rozvíjet kontakt s touto organizací,
je SR připravená jej podpořit.
 SR schválila zprávu ČAKO o jednání s Czechinvestem, kterou na základě jednání
Ladislava Dvořáka a přípravy podkladů Magdy Loumové vypracovala Klára
Lauritzenová. Jednání Czech Investu považujeme za neprofesionální a neetické.
Doporučujeme celou zprávu zveřejnit na webu ČAKO.
 SR se také zabývala tématem supervizí a jejich důležitosti pro rozvoj koučů. Vnímáme
supervize (na rozdíl od koučinku) jako prostředek kolegiální pomoci při dalším
rozvoji jak začínajících, tak zkušených koučů. SR také vytvořila základní podněty pro
pracovní skupinu pro supervizi.
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Zapsal: Ladislav Dvořák
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