Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 13.02. 2015
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Magda Loumová, Olga Lacina
Ondřej Krása - omluven
Agenda jednání:
1. Revize úkolů z minulé schůze
2. Schválení revize akreditačnho řádu a Průvodce akreditacemi
3. Akreditace, předání certifikátu paní B. Pánkové, schválení A. Pohankové
4. Návrh prezidia na hodnocení akcí
5. Projednání žádosti Tima Šlapáka na 3. akreditační stupeň
6. Diskuze o textech do News Letteru
7. Příprava na Valnou hromadu
8. Koncepce Supervizního výcviku
Návrh odměny garantovi jako vedoucímu projektu
9. Termíny dalších SR
Detail:
Ad1)

Revize úkolů z minulé schůze:
Iva Pondělíková, zjistit stav žádosti reakreditace – Olga

Ad2)

Schválení revize akreditačního řádu a průvodce akreditacemi:
Stavovská rada jednohlasně schválila změny v akreditačním řádu a popis Postupu při akreditaci. (O.Krása
na telefonu). Stavovská rada od března 2015 změní text na certifikátech. Na příštím setkání SR dohodne
způsob přechodu akreditovaných koučů třetího stupně na nový název. Ladislav předá upravené texty Olze
a Pavlovi k co nejdřívějšímu zveřejnění na webu. Současně se od 13.2. 2015 znovu začínají přijímat
žádosti o akreditace.

Ad3)

Akreditace: paní B. Pánkové byl předán akreditační diplom. SR jednohlasně schválila udělení akreditace A.
Pohankové. Olga ji pozve na další schůzi k předání.

Ad4)

Návrh prezidia na hodnocení akcí v souvislosti se započítáváním rozvojových aktivit k akretitačním
řízením:
Akce EPPOK – není seberozvoj ale diskusní skupina, nebude bonofikována.
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Mezinárodní konference o koučování – je seberozvoj. Uznáváme dotaci dle aktivního programu a trvání
akce.
Akce ICF, EMCC – je seberozvoj. Uznáváme čas trvání akce v plné výši s tím, že si účastníci vyžádají
doložení účasti.

Ad5)

Projednání žádosti Tima Šlapáka na 3. akreditační stupeň
Žádost zrušila schválení Timovi žádosti o akreditace na druhý akredtiační stupeň. Přijala jeho žádost o
akreditaci na třetí akreditační stupeň a žádá jej

o dodání příslušných materiálů dle nové verze

Akreditačního řádu. Poté mu bude znovu přidělený hodnotitel.

Ad6)

Diskuze o textech do News Letteru
Ladislav Dvořák dodal dva texty: "Měníme přístup k akreditacím a Akreditační řád jako živý systém, dále

výzvu k diskusi „Inspirace, provokace a výzva do diskuze“ k textu M. Pavlíčka.

Ad7)

Příprava na Valnou hromadu 31.3., prezentace výsledků, do té doby sumarizace.
Urgovat p. účetního o výsledky. – Olga

Ad8)

Ladislav Dvořák informoval o diskusi s odborným garantem o koncepci Supervizního výcviku.
Profil absoloventa SV výcviku vnímá SR jako člověka, který je schopen dělat supervize. SR vyzývá
odborného garanta, aby zaslal účastníkům SV výcviku popis dalších bloků a návrh zkoušky. (Ladislav
Dvořák komunikuje s Janem Holeyšovským – připomenout - Olga)

Návrh pro Prezidium – SR navrhuje Janu Holeyšovskému odměnu za úspěšnou realizaci projektu
"Supervizní výcvik".

Ad9)

Další termíny schůzí na Stavovskou radu schváleny: 14.9., 12.10, 9.11. a 7.12. 2015
vždy od 9:30, Tolstého 4, Praha 10.

Zapsala: Olga Lacina
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