Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 11. 01. 2016
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Magda Vašáková Loumová, Naďa Grosamová,
Jana Lexová
Omluven: Ondřej Krása
Agenda jednání:
1. Revize úkolů z minulé schůze
2. Žádosti o akreditaci/reakreditaci
3. Nový termín setkání SR a PR
4. Místo konání SR
5. Aktivity pro členy ČAKO – Večery inspirace
6. Supervizní výcvik
7. Alternativní výcviky koučování
8. Materiály pro hodnotitele
9. Příprava na valnou hromadu
10. Schválení hodin pro workshopy ČAKO
Detail:
Ad 1) Revize úkolů z minulé schůze
Ad 2) Žádosti o akreditaci/reakreditaci
Stavovská rada schválila:
Akreditaci Tima Šlapáka - II. stupeň, AKREDITOVANÝ PROFESIONÁLNÍ KOUČ (certifikát bude
předán dle dohody)
Akreditaci Karla Šorala - I. stupeň, AKREDITOVANÝ KOUČ (certifikát bude předán na příštím
zasedání SR)
Akreditaci Lenky Vajsarové - I. stupeň, AKREDITOVANÝ KOUČ (certifikát bude předán na příštím
zasedání SR)
Probíhající akreditace:
1. Vladimír Dvořák - III. stupeň - hodnotitele Milan Bobek
2. Magda Vašáková Loumová - III. stupeň, hodnotitel R. Bahbouh
3. Ivana Skalík - II.stupeň – hodnotitel Magda Vašáková Loumová
4. Jan Trojánek - I. stupeň - hodnotitel A. Raissfelder
5. Eva Jarošová - I. stupeň - hodnotitel Radka Gilarová
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Ad 3) SR odsouhlasila návrh Prezidia na společné setkání SR na rok 2016.
Termín: 1. února, od 9:30 hod. v kanceláři M. Vašákové Loumové, Břehová 1, Praha 1
Ad 4) Nové místo konání SR – příští setkání bude navazovat na setkání s PR a uskuteční se 1.2.2016
od 10:30 do 12:00 hod, na adrese: Břehová 1, Praha 1
Ad 5) Večery inspirace – Stavovská rada se rozhodla toto téma probrat na společné schůzi s
Prezidiem.
Ad 6) SR se rozhodla oslovit účastníky Supervizního výcviku s nabídkou, aby zažádali o akreditaci
AC-S Akreditovaný kouč-supervizor.
Ad 7) Na SR jsme přivítali Naďu Grosamovou, proběhla diskuse na téma dalšího směřování akreditací
a jejich možného rozšíření. SR prodiskutovala užitečnost rozšíření akreditací i na některé kurzy či
výcviky související s koučováním, ale nevychovávající kouče. Tyto výcviky Mohou být zaměřeny
na oblasti, v nichž je třeba kultivovat povědomí o koučování (vytipovali jsme společně vhodné
oblasti - ve firmách: manažeři a HR manažery, dále oblast zdravotnictví, školství a neziskový
sektor.) Magda dostala za úkol spolu s Naďou dopracovat návrh akreditace takových výcviků.
Ad 8) Stavovská rada projednala a schválila procesní materiály pro hodnotitele. Budou rozeslány vždy
nominovaným hodnotitelům. Stavovská rada se rozhodla nezveřejňovat interní materiály pro
hodnotitele na webu ČAKO.
Schválené aktualizované materiály pro hodnotitele:
1.
2.
3.
4.
5.

Základní pravidla pro hodnotitele
Činnost odb. hodnotitele při hodnocení ind. žadatele
Činnost odb. hodnotitele při hodnocení výcviku žadatele
Hodnotící zpráva - vzor
Jmenovací dekret

Ad 9) Stavovská rada prodiskutovala základní témata na prezentaci své práce na Valné hromadě:
1) úspěšný supervizní výcvik,
2) radikální změny v AŘ,
3) zvýšený počet žádostí o akreditaci a jejich úspěšné zvládnutí
4) úspěšný seminář pro hodnotitele a návrh další práce s nimi
5) rozšíření spolupráce s Prezídiem
5) zaměření energie ke zvýšení čl. základny
Ad 10) SR schválila R hodiny osobního rozvoje pro workshop “Využití principů nadstavbových principů
Nonviolent Communication v koučování”, který se bude konat 12.1.2016

Zapsala: Jana Lexová
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