Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 3.11. 2014
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Magda Loumová, Ondřej Krása, Olga Lacina
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předání certifikátu
Kontrola úkolů z minulého setkání
Popis kompetencí jednotlivých akreditačních stupnů pro veřejnost
Změna místa konání další St. rady
Termíny rady na 2015
Archivace materiálů pro akreditaci
Odlišení supervize od koučingu – lidsky vysvětleno

Detail:
Ad1) Předání certifikátu
Milan Klindera – održel certifikát druhého stupně, proběhl zpětná vazba na proces
hodnocení.
Ad2) Kontrola úkolů z minulého setkání
-

Czech Invest: Zajistit na WEB 3. upravenou verzi a zprávu ČTK (Olga)
Supervizní výcvik, Norbert Rierhoff a Vladimír Dvořák odhlášeni
Rozpočet kontrola (Olga)
Nové místo (Olga)
Dotáhnout zveřejnění
Opravit popis na webu (úloha supervizorů z ČIS). Pokud se nenajde
zdrojový soubor, bude třeba přepsat, co je v pdf. (Olga)
- Článek – „Společné faktory úspěšnosti koučování“
příprava k zveřejnění na LinkedIN (Láďa napíše úvod, technicky pomůže Pavel)
Ad3) Diskuse o jasnosti popisu našich akreditačních stupňu pro veřejnost: je třeba vytvořit
jasný a srozumitelný popis toho, co mohou lidé očekávat od koučů, akreditovaných na
jednotlivé stupně. Zavést pojem profesionální kouč (Magda) a ten podporovat jako
odlišení od dalších „koučů“ na trhu. Vzít jako základ Láďovo vysvětlení pro ČTK.
Láďa pošle SR své zápisky.
Ondřej napíše návrh a pošle členům SR týden před další SR.
Další diskuse o možných změnách a pohledech na jednotlivé stupně.
Vydefinovat 3. stupěň jinak, než přes zrání, stáří, osobní kvality, rozsah
osobnosti.
Diskuse o kazuistikách jako součástech procesu hodnocení. Na kterém stupni
jsou potřebné a jak by měly vypadat?
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Ad4) Změna místa konání další Stavovské rady, Láďa omluven, koná se na Záhorského 884/8.
Ad5) Termíny zasedání SR v prvním pololetí příštího roku:
12.1., 13.2., 9.3., 20.4., 25.5., 23.6. Vždy v 9.30 Tolstého 4.
Ad6) Na podnět prezidia Stavovaská rada řeší otázku archivace materiálů pro akreditaci.
Co můžeme archivovat? ANO - hodnotící zprávy, NE - rozhovory, nahrávky (naráží na
otázku důvěrnosti)
Dále budeme archovivat Check list: Datum přihlášení, Odevzdané dokumenty podle
akreditačního řádu, Schváleno, Přidělený hodnotitel, Hodnotící zpráva, Datum předání
certifikátu, platnost, číslo. (vytvořit Olga)
Ad7) Odlišení supervize od koučingu. V praxi se ukazuje, že i v koučinku, tak jako v terapii
narůstá potřeba supervize zaručující další profesionální rozvoj koučů a současně etickou
ochranu klientů.
Láďa sdílel zážitek akce ICF pod vedením M.A. Petrášové. V ICF se začíná doporučovat
dlouhodobá práce na sobě s jedním supervizorem, např. na téma: co se jim v koučování děje,
jaká témata se jim opakují a jak k nim jako kouč přistupuji.
Naše zkušenosti jsou, že supervize je nutná pro profesdní růst a současně pro osobní
reflexi koučů. Je to jak orzovjová záležitost, tak otázka psychohygieny a etiky. Pojem
profesionální kouč budeme spojovat s pravidelnou supervizí nebo intervizí (u zkušenějších
koučů).
Pro ČAKO z toho vyplývá – změnit popis nejvyššího stupně, zavést jeho nový název a oddělit
profesi SUPERVIZOR od profese KOUČ.
Postupné kroky:
Láďa – do konce roku navrhne změnu popisů v akreditačním řádu (a pošle ke schválení
členům SR),
Magda – napíše popis role Kouč SUPERVIZOR, co mají umět, jaké mají mít vzdělání.
Základní domluva: Jako ČAKO nebudeme SUPERVIZORY akreditovat, ale schvalovat.

Zapsala: Olga Lacina
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