Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 6. 9. 2016

Přítomni:
Milan Klindera, Ondřej Krása, Magda Vašáková Loumová
Agenda jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Vyjádření k návrhu Prezidia ČAKO – aktualizovaný koncept členství
Proces nastavování spolupráce s EMCC Czech, Global Code of Ethics
Akreditace – kdo je v procesu
Termíny na 2017
Výzva pro AC-S pro podporu supervizí i formou nižší garantované sazby

Detail:
Ad 1)
Vyjádření k návrhu Prezidia
- Individuální závazek Ondřej a Milan – oslovíme 2-3 členy ČAKO (souč./bývalé) k výzvě o pomoc
s rozšířením členské základny, Magda má odpracováno (3 noví členové)
- Členství na zkoušku – ano
- Sleva 20% za nového člena pro „dohazujícího“ – ne
- Magda pošle tabulku od Prezidia
Další proti návrh: vytvořit „statement“, co to ro trh znamená, když je kouč organizován v ČAKO, v ČJ i
AJ, dát to jako „glejt“, s podpisy i razítkem, výhledově – vytvořit QR kód
-

Tento kouč dodržuje etický kodex ČAKO
Členství v ČAKO znamená závazek kouče ke kontinuálnímu rozvoji + deklarace „učím se od
dalších profesionálů v oboru“
ČAKO může sloužit jako nezávislý arbitr pro složité profesní situace
Akreditovaní členové procházejí supervizemi, přezkoušením atd… ČAKO stojí za potvrzenou
kvalitou dovedností a schopností tohoto akreditovaného kouče
Přispívá ke kultivaci koučování jako profese na celém trhu

Dopracují – Klindera & Krása, verze pro všechny členy + verze pro akreditované
Ad 2)
- Magda a Ondřej si prostudují Global Code of Ethics a na další SR společně schválíme
přistoupení.
- Pro Prezidium ČAKO je to jen na vědomí.
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Ad 3)
- Veronika na žádost Magdy vystaví certifikáty pro A. Reissfelder, M. Vašákovou Loumovou, N.
Grosamovou „AC-S“
- Veronika Křížová dodá podklady/aktualizaci k akreditační žádosti Kateřiny Kučerové
Ad 4)
- Stanoven termín na leden 2017 – 23. 1., 15:00 – 17:00 v RB
- Na příští SR budou stanoveny termíny na 2017
Ad 5)
SR souhlasí s podporou supervizí formou snížené garantované ceny pro členy ČAKO, např. 1500,Kč/hod. (varianta Vašáková).
- Magda pošle Prezidiu návrh ke konzultaci/odsouhlasení.
- V případě souhlasu, pošle Magda výzvu všem koučům s druhým a třetím stupněm akreditace a
všem se supervizním výcvikem.
- Pokud bude pozitivní odezva, tak vyvěsíme na stránkách ČAKO.
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