Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 14. 9. 2015
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Ondřej Krása, Magda Vašáková Loumová, Jana Lexová
Agenda jednání:
1. Revize úkolů z minulé schůze
2. Akreditace - schválení
3. Žádosti o akreditaci/reakreditaci
4. Seminář pro hodnotitele
5. Změna termínu a místa příštího setkání SR
6. Změny v Akreditačním řádu
7. Členské příspěvky
8. PR a nový web
9. Aktivity pro členy ČAKO
10. Revize akreditačního řádu pro nový web
11. Supervizní výcvik
12. Výzva členům ČAKO
13. Supervize
14. Společné setkání SR a PR
Detail:
Ad 1) Revize úkolů z minulé schůze
Ad 2) Akreditace - schválení
SR schválila akreditaci I. stupně B. Taušové - hodnotitel O. Krása - na příštím setkání SR bude
osobně předán certifikát.
Ad 3) Žádosti o akreditaci/reakreditaci
Probíhá reakreditace II. stupně Magda Vašáková Loumová - dodá podklady k reakreditaci.
Probíhá akreditace Tima Šlapáka - doplnil podklady k akreditaci. SR přiřadila hodnotitele
K. Lauritzenovou.
Probíhá akreditace K. Šoral, I. stupeň – hodnotitel O. Krása.
Probíhá akreditace L. Vajsarová, I. stupeň - hodnotitel L. Dvořák.
Stavovská rada navrhla a přijala úpravu v seznamu Akreditovaných koučů na webu ČAKO, a to
následovně: V případě probíhající reakreditace kouče navrhuje nahradit expirující datum
certifikace za dovětek: „ probíhá reakreditační řízení“.
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Ad 4) SR pověřila Ladislava Dvořáka a Naďu Grosamovou, aby uspořádali seminář pro hodnotitele, na
kterém dojde ke slaďování podmínek pro hodnotitele. Termín semináře je stanoven na
18.11.2015 od 15 do 17hod. Proběhne na adrese Spolupráce, Bělohorská 39, Praha 6.
SR připravuje upřesňující výklad podmínek pro akreditaci na druhý a třetí stupeň.
Ladislav má za úkol tento text připravit a předložit ostatním do příštího zasedání.
Ad) 5 SR odsouhlasila změnu termínu příštího setkání SR na čtvrtek 15.10. od 9.30 hod, na
I.P. Pavlova, v kavárně McDonald’s.
Ad) 6 SR navrhla a odsouhlasila změnu zkratky názvu „Akreditovaného profesionálního seniorního
kouče“ z APSC na ASC. Všichni kouči III. stupně budou informováni mailem.
SR došla k názoru, že se na třetí akreditační stupeň nelze připravit pomocí jednoho kurzu
protože jde o komplexnější rozvojovou práci. Schválila proto zrušení III. akreditační stupně
vzdělávacích programů. Bude ponechán jen I. a II. stupeň akreditace vzdělávacích programů.
SR rozhodla o posílení role supervizorů u akreditovaných koučů I. stupně AC, kteří mají pracovat
pod supervizí. Koučové I. stupně musí dodat každý rok do 31.3. potvrzení (čestné prohlášení) o
min. počtu 5 absolvovaných hodin u vybraného supervizora, který je schválem Stavovskou
radou.
Ad 7) SR navrhuje PR projednání poměrného členství pro nové členy – v případě zájmu o nové
členství navrhuje platbu členských příspěvků kvartálně, dle data podání žádosti.
Ad 8) PR - nový web - SR navrhuje vybrat nějaký jednoduchý slogan, který bude v záhlaví webu. Např.:
ČAKO za profesionalizaci koučování, ČAKO - garant profesionálního koučování apod.
Ad 9) Aktivity pro členy ČAKO – Večery inspirace
Stavovská rada se zamýšlela nad tím, co může ČAKO udělat pro své členy. Usoudili jsme, že
největší hodnotou "osamělých koučů" je setkávání a výměna zkušeností a názorů. Nechceme
kopírovat klubové večery EMCC, ale napadlo nás uspořádat "volné večery", cosi jako panelové
diskuse, moderované zkušenými kouči (například ve dvojici). O. Krása dostal za úkol navrhnout
koncepci těcho „Klubových večerů“ (pracovní název Setkání s...) za účelem setkávání členů
ČAKO. Četnost těchto setkání by byla zkušebně jednou za dva měsíce. SR bude návrh
projednávat na příštím setkání SR.
Ad 10) Na webu proběhly schválené úpravy Akreditačního řádu a názvu třetího kvalifikačního stupně –
Akreditovaný profesionální seniorní kouč. Obsah AŘ zrevidovali Ladislav Dvořák a Milan
Klindera. Finální verze je umístěna na webu ČAKO.
Ad 11) Supervizní výcvik – termín záverečných zkoušek je naplánován na 6. a 7. října. V případě, že
účastník nemůže absolvovat tento termín, zajistí si náhradní termín u zkoušejících lektorů, který
si zaplatí. V případě nesplnění 80% účasti v supervizi, může požádat Stavovskou radu o možnost
náhrady.
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.
Ad 12) Výzva členům ČAKO - SR navrhuje zaslat mail členům ČAKO s „žádostí o pomoc“ při hledání
nových členů.
Ad 13) Stavovská rada vyjádřila znepokojení nad nezájmem členů o nové termíny Supervizí pro kouče a
seniorní kouče. Navrhuje zdůraznění kvality lektorů, nadstandardních cenových podmínek a
především podmínky absolvování Supervizí k akreditacím koučů. První promo vyjde v záříjovém
Newsletteru.
AD 14) Stavovská rada navrhuje v posledním kvartálu roku 2015 opět společné setkání s Prezidiem pro
vzájemnou koordinaci činností.
Zapsala: Jana Lexová
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