Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 19. 6. 2014
Přítomní:
Ladislav Dvořák, Ondřej Krása, Magda Loumová
Agenda jednání:
1. Zhodnocení 1. supervizního ws
2. Role tajemnice
3. Stav akreditací, dopnění k akreditačnímu řádu
4. Organizace supervize 2014/2015
5. Další směřování ČAKO
6. Doplnění jednacího řádu SR
Detail
 SR zhodnotila ws s Julii Hewson, který odstartoval supervizní výcvik, a vzala jej jako
dobrý start. Tento ws pomohl více specifikovat očekávání od celého supervizního
výcviku.
 Předseda SR projednal s prezidentem ČAKO, že organizačním garantem supervizního
výcviku bude tajemnice.
 Předseda SR informoval o jednání s Czechinvestem, který nezměnil své stanovisko, a
navrhuje řešit věc v rámci Eppoku.
 SR projednala stav probíhajících akreditací. Předseda SR jednal se všemi hodnotiteli,
kteří mají na starosti aktuální akreditace, a vše probíhá podle plánu.
 SR vytvořila článek pro newsleter o své činnosti.
 Magda L. zorganizovala supervize pro skupinu juniorních koučů pro rok 2014/2015.
(Termíny budou vyvěšené na webu ČAKO.)
 SR projednala 2 ws zaměřené na práce se zadavatelem zakázy (jak jednat se
zadavatelem).
 SR upravila materiály pro hodnotitele.
 SR se rozhodla pro následující změnu Akreditačního řádu (týká se všech stupňů
akreditací): „videonahrávky pro hodnocení budou doplněné kazuistickým popisem“, a
pověřila LD, aby to zapracoval do akreditačního řádu.
 SR probírala možnosti marketingu své činnosti. Ondřej K. provedl průzkum mezi
několika svými známými HR manažery a zjistil, že je v podstatě vnitřní aktivity ČAKO
moc nezajímají. Získal však od nich zpětnou vazbu, že se ČAKO málo věnuje
marketinku toho, proč je dobré míti akreditaci – a proč je dobře najímat
akreditované kouče. ČAKO by si podle Ondřeje K. v oblasti marketinku mělo určit
priority v oblasti vztahů ven, základní by mohla být právě propagace svých
akreditovaných členů. Ondřej Krása probere tento návrh s prezidentem ČAKO LD.
 SR se rozhodla v průběhu letních měsíců v krajních případech odsouhlasit své
rozhodnutí po mailu.
Zapsal: Ondřej Krása

ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa
e-mail
http

|
|
|

Záhorského 884/8, 15200 Praha 5 Hlubočepy
info@cako.cz
www.cako.cz

