Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 9.3. 2015
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Magda Loumová, Ondřej Krása, Olga Lacina, Jana Lexová (nová taj.),
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seznámení s novou tajemnicí Janou Lexovou
Revize úkolů z minulé schůze a úkolů pro tajemnici pro předání
Předání certifikátu paní A. Pohankové a další žádosti o akreditace
Uznávání hodinové dotace pro seminář prof. Petera Hawkinse
Přechod na nové názvy akreditačních stupňů
SV výcvik – závěrečná zkouška
Příprava na valnou hromadu
Zviditelnění ČAKO
Ostatní

Detail:
Ad1) Srdečně vítáme na palubě ČAKO novou tajemnici a těšíme se na spolupráci s ní!
Ad2) Revize úkolů z minulé schůze
a) Iva Pondělíková, zjistit stav žádosti reakreditace
b) získat obsah mailu akreditace@cako.cz
c) redukce mailů (definitivní zrušení informací na webu o výše uvedeném mailu)
zajistí tajemnice
Ad3) Certifikát nepředán - A. Pohanková nedorazila, sjednat nový termín předání (taj.)
Žádost o reakreditaci O. Krása, podklady předány, O. K. je doplní a zašle
L. Dvořák posoudí úplnost, na příštím setkání SR rozhodne o reakreditaci.
Ad4) Seminář prof. Petera Hawkinse – schváleno 5 hodin osobního rozvoje.
Ad 5) Do konce roku 2015 platí starý název 3. akreditačního stupně, na jeho konci se překlopí
na Akreditovaný profesionální seniorní kouč. Nositelé tohoto stupně budou jmenovitě
informováni (zajistí tajemnice) a mohou požádat SR o vydání certifikátu s novým názvem.
V případě, že žadatel doloží odpovídající vzdělání dle AŘ, dostane i přívlastek supervizor.
Pokud by chtěl zájemce získat nový titul už nyní, musí o něj pořádat SR. (I v tomto případě
platí, že pokud chce získat dodatek supervizor, musí doložit odpovídající vzdělání.) U
reakreditací na třetí stupeň budeme postupovat stejným způsobem.
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SR schválila změnu Akreditačního řádu: Uchazeči, kteří se hlásí poprvé na akreditaci,
mohou požádat o 1. nebo 2. stupeň, nikoli rovnou o 3. (Láďa dodá změnu Akreditačního
řádu a zašle na info@cako.cz, pak vyvěsit)
Zvážit, zda by nově akreditovaní členové neměli mít supervize z více zdrojů (nejen
z výcviku).
Ad 6) Garant Supervizního výcviku J.Holeyšovský předložil návrh závěrečné zkoušky, který
bude účastníkům výcviku na příštím setkání předložen k diskusi. Po té SR rozhodne o
definitivním znění závěrečné zkoušky.
Ad 7) Příprava na Valnou hromadu 31.3. - prezentace výsledků práce rady. SR schválila
následující základní body:
1.
2.
3.
4.
5.

Probíhající akreditace
Změny AŘ a důvody, které k nim vedly
Kauza Czech Invest
Organizace SV
Pokračování supervizí (výhled práce se zadavatelem, popularizace, smysl supervizí)
(Magda)
6. Prosazování pojmu „profesionální kouč“
7. Zpráva o rozvoji EPPOKu (Ondřej)
Ad8) Jak se zviditelnit jako koučové a jak zviditelnit ČAKO? (diskuze)
Prosazování pojmu - profesionální kouč (ve spolupráci s ostatními profesními
organizacemi). Co je jedinečné pro ČAKO?
Ad9) Ostatní
tajemnice:
- dotvořit "košilku" pro uchazeče o akreditace (viz úkoly z minulých SR)
- dořešit platby O. Krásy za reakreditaci x členství
- dořešit platbu Magda faktura za hodnocení A. Pohankové
- uveřejnit na webu termíny setkání Stavovské rady v 2. pololetí 2015
- zrušit mail akreditace@cako.cz a všechny odkazy na webu na něj (předtím zjistit
jeho obsah)
Zapsala: Olga Lacina
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