Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 25. 5. 2015
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Magda Vašáková Loumová, Ondřej Krása, Jana Lexová
Agenda jednání:
1. Revize úkolů z minulé schůze a úkolů pro tajemnici
2. Akreditace - předání certifikátů
3. Źádosti o akreditaci/reakreditaci
4. Práce s hodnotiteli
5. Historie ČAKO
6. Český rozhlas - spolupráce
7. Spolupráce s Coaching portálem
8. Činnost SR v náledujícím roce
9. PR
10. Změna koncepce supervizí
11. Rozpočet

Detail:
Ad 1) Revize úkolů z minulé schůze
Ad 2)

Akreditace - předání 3 certifikátů
Proběhlo slavnostní předání certifikátu O. Krásovi.
Předání certifikátu R. Bahbouhovi – dle dohody do rukou asistentky O. Běhounkové.
Proběhne předání certifikátu R. Gilarové na supervizním výcviku.
Všem úspěšně akreditovaným členům gratulujeme!

Ad 3) Źádosti o akreditaci/reakreditaci
Stavovská rada přijala přihlášku Milana Bobka na reakreditaci III. stupně (Akreditovaný
profesionální seniorní kouč) a reakreditaci schválila. Certifikát bude předán na příštím setkání
SR.
Stavovská rada přijala přihlášku Ivy Pondělíkové na reakreditaci III. stupně (Akreditovaný
profesionální seniorní kouč) a reakreditaci schválila. Certifikát bude předán dle dohody.
Probíhá reakreditace Magda Vašáková Loumová – dodá podklady k reakreditaci
Probíhá akreditace Tima Šlapáka – čeká se na doplnění podkladů od Tima.
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Stavovská rada se usnesla na doplnění akreditačního řádu v následujím znění: " V případě
propadnutí akreditace může akreditovaný kouč požádat o možnost reakreditace do 3 let, poté
musí nově žádat o akreditaci."
Stavovská rada prošla seznam akreditovaných koučů na webu – doporučila oslovit kouče
s prošlou akreditací s upozorněním na uvedou změnu a s výzvou k obnovení akreditace.
Stavovská rada zreviduje požadavky na supervize v rámci požadavků na reakreditace koučů.
SR rozhodla při reakreditaci udělit uchazeči nové číslo certifikátu odpovídající datu schválení SR.
Ad 4) SR připravuje upřesňující výklad podmínek pro akreditaci na druhý a třetí stupeň. Magda
Vašáková Loumová seznámila Stavovskou radu s reflexí na rozdíly 2. a 3. stupně. Současně
Ladislav má další materiály z pracovní schůzky s Naďou Grosamovou. Ladislav oba texty spojí a
pošle ostatním členům SR ke schválení. Tento výklad bude poté zapracován do doprovodného
dokumentu k Akreditačnímu řádu a uveřejněn na stránkách ČAKO.
SR pověřila Ladislava a Naďu Grosamovou, aby uspořádali seminář pro hodnotitele, na kterém
dojde ke slaďování podmínek pro hodnotitele.
Ad ) 5 Historie ČAKO
Stavovská rada navrhuje oslovit N. Grosamovou, R. Bahbouha, R. Benáka se žádostí o popis
historie vzniku a prvních let existence ČAKO.
Ad 6) Český rozhlas – spolupráce
SR navrhuje aktualizovat a sesbírat kontakty na popularizační pořady o koučinku a zveřejnit na
webu a Linked In. Český rozhlas Plus – rozhovor s L. Dvořákem, ČR v Trendech – M. Vašáková
Loumová
Ad 7) 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 8) Činnost SR v následujícím roce
Stanovili jsme základní směry, kterým se chceme do následující valné hromady SR věnovat:
- podpora profesionalizace koučování
- podpora supervizí
- další rozvoj akreditací (propracování procesu akreditací)
- podpora akreditovaných členů
Na příštím setkání budeme projednávat konkrétní kroky.
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Ad 9) PR - nový web
Slogany: Profesionalizace koučování (Manifest) ČAKO za profesionalizaci koučování (garant
profesionalizace koučování) - aktivity vedoucí k prof. koučů – články, pořady, prohlášení…
Témata možných článků:
- profesionální koučink
- etika (rizika, problémy, poškození při koučování)
- další vzdělávání a rozvoj koučů
Ad 10) Změna koncepce supervizí - aktuální termíny supervizí ČAKO budou upřesněny na základě
dohody se supervizory.
Ad 11) Stavovská rada navrhuje Prezidiu řešit otázku vyrovnaného rozpočtu (příjmů a výdajů) pro rok
2015/2016.

Zapsala: Jana Lexová
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