Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 29. 9. 2014
Přítomni:
Vladimír Dvořák, Ladislav Dvořák, Pavel Wiesar, Magda Loumová, Klára Lauritzenová, Olga
Lacina
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
5
6

Předání certifikátů
Czech Invest
Zpráva o Supervizním výcviku
Akreditace
Revize akreditačního řádu
Článek – společné faktory koučování
Reflexe EPPOK

Detail:
Ad1) Předání certifikátů
Klára Lauritzenová – certifikáty předány, gratulujeme Instutu i Tobě
Ladislav Dvořák – certifikát předán, gratulujeme
Ad2) Czech Invest: Verze 3 na ČAKO web, připravit kratší zprávu pro ČTK (kontakt Magda
Požádat Míru o vytvoření zkrácené verze pro ČTK) (Olga napsat Magdě))
Láďa pošle finální verzi Magděl
Zaslat na: Czech Invest a Ministerstvo průmyslu, Ministerstvo (Vláda zjistí) práce a
sociálních věcí (Pavel, Vláďa)
Ad3) Supervizní výcvik, změna místa konání, Vláďa se podívá na prostory (kontakt do Magdy),
Magda pošle kontakt Vláďovi a Olze
Domluvit dobropis na fa z minulé akce (Julie Hewson)
Zajisti nové místo do 2 týdnů.
Láďa se ještě podívá po poslední W verzi (změna křestního jména lektora), pošle Olze
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Olga připraví aktuální verzi PDF pro web o konání SV ýcviku. Následně doplnit na WEB,
Olga, Pavel
Ad4) Akreditační řád / revize
Úvahy o pojmosloví i náplni pojmenování stupňů:
Akreditovaný profesionální kouč / Akreditovaný kouč supervizor
Master coach?
Láďa zjistí názvy a nápně stupňů v EMCC a ICF
…………………………………………………………………………………………..
Změny/diskuze:
Nároky na jednotlivé stupně, délka platnosti certifikátu, garance za
akreditované/reakreditované kouče /propagace.
Prezidium vyzívá Stavovskou radu ke změně reakreditačního řádu, podmínky reakr na 1.
a 2. stupeň. Klára napíše, co by tam mělo být. Délka platnosti, počty hodin, zpřísnění
hodnocení ze strany hodnostitelů.
Návh udělat diskusi hodnotitelů St. rada pošle přehled pokynů, které jim dává a udělá se
písemná revize, v rámci toho, že se chystá větší propagaci akreditovaných koučů.
(Láďa)
Pozn.:
Hodnotitelem může být každý nositel 3. stupně a nositel 2. stupně schválený St.radou.
Všichni účastníci, prosíme vás o nápady úpravy podmínek reakreditace.
Ad 5) Článek – „Společné faktory úspěšnosti koučování“
Popis faktorů, které se podílejí na účinnosti koučovacího procesu.
Pohledem klienta.
Láďa byl ispirovám: práce autora (náročnost), velká platforma pro diskuzi
Tento článek je dobrým námětem na diskuzi ke „kritériím úspěšného koučování“.
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LinkedIN – povesit článek (Láďa napíše úvod, technicky pomůže Pavel)
Láďa: souhlas s publikací na webu máme.
Koučovna / Koučing portal (Pavel pošle linky)
Ad7) EPPOK
Vláďa – v pondělí setkání grémia – nutnost účasti perzidentů, Vláďa se zúčastní,
potřebuje mandát – co vlastně chceme, v tom, co máme společného
Zintenzivnit EPPOK web.
Navrhujeme sdílený kalendář.
Pavel navrhuje sdílet na LinkedIN, Koučovnu / Koučing portálu . . .
Zapsala: Olga Lacina
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