Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 10. 12. 2013
Přítomní:
Naďa Grosamová, Ladislav Dvořák, Jan Holeyšovský
Nepřítomní:
Iva Pondělíková, Rostislav Benák
Průběh jednání:
1. Ladislav Dvořák zkontroloval písemnosti předložené s žádostí Nadi Grosamové o
reakreditaci 3. stupně a zkonstatoval, že podklady jsou kompletní a v souladu
s Akreditačním řádem. Stavovská rada rozhodla o prodloužení akreditace N.
Grosamové na dosaženém stupni Akreditovaný kouč supervizor.
2. Rada schválila žádost RNDr. L. Dvořáka, CSc. o akreditaci 3. stupně, dokumenty
přiložené k žádosti byly Radou shledány jako odpovídající a žadateli bude určen
hodnotitel.
3. SR odsouhlasila označovat červeně na webu jména koučů, kteří nejsou
v reakreditačním řízení, ani nepodali žádost o jeho zahájení, s poznámkou
„neplatná akreditace“ a po 12 měsících je vymazat. SR se shodla na potřebě
úpravy Akreditačního řádu.
4. SR odsouhlasila, že k akreditaci bude požadovat minimálně bakalářské vzdělání,
vykonáním nutných úprav pověřila L. Dvořáka a Z. Lovitt.
L. Dvořák navrhl, aby SR požadovala u všech stupňů akreditací doložení
absolvování potřebného počtu hodin vzdělávání v koučování bez ohledu na
absolvování certifikovaného výcviku – tento návrh Rada schválila.
5. SR pověřila Z. Lovitt přípravou návrhu dopisu s pozvánkou na Světové setkání
koučů, jeho odesláním N. Grosamové a po schválení rozesláním zástupcům ICF a
EMCC.
6. SR pověřila Z. Lovitt přípravou návrhu dopisu s pozvánkou na výcvik Supervize v
koučování, jeho odesláním N. Grosamové a po schválení rozesláním zástupcům
ICF a EMCC.
N. Grosamová a Z. Lovitt připraví rozpočet Výcviku.
7. SR pověřila N. Grosamovou a L. Dvořáka přípravou prezentace výsledků práce SR
pro Valnou hromadu.
8. SR zváží po předložení materiálů případné schválení hodin k akreditaci
workshopu Sandry Wilson.
9. Z.Lovitt umístí na web ČAKO pozvánku pro členy na Valnou hromadu.
Zapsala: Z. Lovitt
ČESKÁ ASOCIACE KOUČŮ
adresa
telefon
e-mail
http

|
|
|
|

Bubenečská 22, 160 00 Praha 6
(+ 420) 233 322 628
info@cako.cz
www.cako.cz

