Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 20. 4. 2015
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Magda Loumová, Ondřej Krása, Jana Lexová
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revize úkolů z minulé schůze a úkolů pro tajemnici
Předání certifikátu A. Pohankové
Źádosti o akreditaci/reakreditaci
Práce s hodnotiteli
Spolupráce s Coaching portálem
Změna koncepce supervizí
Činnost SR v náledujícím roce
Podpora uchazečů o akreditaci na 2. a 3. stupni

Detail:
Ad 1) Revize úkolů z minulé schůze
Ad 2) Certifikát byl úspěšně předán A. Pohankové – gratulujeme k získání prvního akreditačního
stupně „ Akreditovaný kouč“. Zpětná vazba – „odnáším si radost a chuť do dalšího koučování..“
Ad 3) Stavovská rada schválila :
Akreditaci - Radky Gilarové – II. Stupeň: AKREDITOVANÝ PROFESIONÁLNÍ KOUČ
(certifikát bude předán na supervizním výcviku).
Reakreditaci - Ondřej Krása – II. Stupeň: AKREDITOVANÝ PROFESIONÁLNÍ KOUČ
(certifikát bude předán na příštím zasedání SR).
Reakreditaci - Radvan Bahbouh III. stupeň: AKREDITOVANÝ KOUČ SUPERVIZOR
(Akreditovaný profesionální seniorní kouč), (certifikát bude předán dle dohody).
Probíhá reakreditace Iva Pondělíková
Probíhá reakreditace Magda Vašáková Loumová
Stavovská rada přijala přihlášku Karla Šorala na akreditaci I. stupeň: AKREDITOVANÝ KOUČ
a jmenovala hodnotitele Ondřeje Krásu.
Stavovská rada potvrdila rozhodnutí, že uchazeči, kteří se hlásí na akreditace, musí splňovat
všechny podmínky, a to bez výjimek.
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Ad 4) Ladislav informoval SR o pracovní schůzce s Naďou Grosamovou, na které upřesňovali výklad
podmínek pro akreditaci na druhý a třetí stupeň. Tento výklad budu zapracován do
doprovodného dokumentu k Akreditačnímu řádu. Současně Naďa Grosamová navrhla způsob
podpory koučů pomocí supervize při přechodu na 2. a 3. akreditační stupeň, který Ladislav
představil SR. Tento způsob bude ještě rozpracován a poté uveřejněn na stránkách ČAKO. SR
pověřila Ladislava a Naďu, aby uspořádali seminář pro hodnotitele, na kterém dojde ke slaďování
podmínek pro hodnotitele.
Ad 5) Spolupráce s Coaching portalem – Ladislav Dvořák se stal členem redakční rady. Tímto
oslovujeme všechny členy ČAKO ke spolupráci a psaní zajímavých článků o koučování pro tento
portál (v redakční radě jsou zastoupeny jak EMCC, ICF, ČAKO, tak neorganizovaní koučové).
Jedná se o zajímavou platformu pro sdílení inforamcí o koučování, kterou všem členům
doporučujeme.
Ad 6) Změna koncepce supervizí – Stavovská rada rozhodla, že místo skupiny pro Juniory budeme
pořádat Supervize pro kouče bez omezení (pro ty členy, kteří cítí potřebu supervize) a dále
zachová skupinu pro Seniorní kouče. Termíny budou upřesněny na základě dohody se
supervizory.
Ad 7) Členové SR si na další setkání připraví svou představu o tom, jak by chtěli zaměřit činnost SR
v náledujícím roce a na co by se chtěli osobně soustředit.

Zapsala: Jana Lexová
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