Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 12.01. 2015
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Magda Loumová, Ondřej Krása, Olga Lacina
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akreditace B. Pánkové
Žádosti o akreditace
Schválení změn Akreditačního řádu (úprava akreditací individuálních koučů jednotlivých stupňů)
Kouč supervizor
Mailing – úprava
Marketing
Příprava na Valnou hromadu
Lhůta uvádění akreditovaných koučů na webu po vypršení jejich akreditace
Data schůzí SR pro první pololetí 2015

Detail:
Ad1) SR schválila hodnotící zprávu R. Benáka na B.Pánkovou, přiznává jí akreditaci AC
akreditovaný kouč 1. stupně a zve ji na příští setkání SR pro předání certifikátu. (Zařídí
Olga)
Ad2) St rada přijala žádost o akreditaci T.Šlapáka na druhý akreditační stupeň a stanovila mu
jako hodnotitele N. Grosamovou. Radvan Bahbouh bude žádat o reakreditaci dotazy
vyřizoval Láďa, jeho asistentka dodá materiály.
Iva Pondělíková má zaplacenou reakreditaci, ale nedošla žádost – zjistit stav žádosti o
reakreditraci: Olga.
Ad3) Diskuze o kompetencích jednotlivých akreditačních stupnů pro veřejnost. Stavovská
rada odsouhlasila změny Akreditačního řádu pro indiv kouče 1., 2. a 3. stupně.
Schváleno, platnost ke dnešnímu datu. Láďa pošle změny Akreditačního řádku pro 1.,
2., a 3, stupně. – Olze
Dodatek k bodu 3: po schůzce s Presidiem se SR rozhodla odložit vyvěšení změn až po
diskusi o Akreditacích, ktzerou ČAKO v lednu pořádá. Případné podněty projednány na
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další schůzi SR a pak bude Akreditační řád zveřejněn. Do této doby SR zastavuje příjem
žádostí o akreditaci.
Ad4) Magda a Láďa vytvoří popis Kouče - supervizora do příštího setkání.
Ad5) Žádosti o akreditace se mají zasílat výhradně na info@cako.cz - kde se o ně postará
Olga (tj. ruší se všechny ostatní adresy). Tato změna bude uvedena i v akreditačním
řádu (Olga)
Ad6) SR pokračovala v diskusi na téma - rozšiřování a posilování pojmu „Profesionální kouč“.
(Základní smysl diskuse: nebojovat s takzvanými "kouči" různých typů, ale odlišit se
pojmem "profesionální kouč" s jasně definovanými parametry (výcvik, supervize).
Základní rozlišení: tzv. koučové mají většinou jednu metodu, kterou s menším nebo
větším úspěchem používají. (Je pro ně důležitá metoda, které věří.) Profesionální
koučové pracují s klienty ve vztahu na tom, co klienti skutečně potřebují - a používají
tomu adekvátní metody. (Je pro ně důležitý klient a jeho potřeby.)
Dále je třeba vytvořit text „Proč akreditace“ pro lidi zvenčí, současně s popisem,
co mohou očekávat od koučů s jednotlivými akreditačními stupni. - Ondra
Ad7) Příprava na Valnou hromadu se uskuteční 31.3., do té doby si členové SR za sebe
připraví sumarizaci ze svého pohledu (celá SR).
Ad8)

Proběhla diskuse o tom, jak dlouho mají být na webu uvádění koučové po propadnutí
jejich akreditace. Předáno Pracovní skupině Marketing – Pavel, Vláďa.

Ad9) SR se v prvním pololetí 2015 sejde ve dnech 13.2., 9.3., 20.4., 25.5., 23.6. vždy od
9. 30 do 12 na adrese Tolstého 4, Praha 10

Zapsala: Olga Lacina
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