Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 10. 2. 2014

Přítomní:
Magda Loumová, Ladislav Dvořák
Omluveni:
Ondřej Krása
Host:
Naďa Grosamová
Průběh jednání:
1.

Na úvod jednání proběhla volba předsedy: předsedou SR byl zvolen Ladislav Dvořák.

2.
L. Dvořák poděkoval Nadě Grosamové za vedení Stavovské rady v uplynulém volebním
období a zdůraznil velký přínos její činnosti.
3.

SR pověřila Ondřeje Krásu zastupováním ČAKO v EPPOK.

4.

Rada přijala materiály B. Taušové k akreditaci a hodnotitelem určila Ondřeje Krásu.
Hodnotitelem v akreditačním procesu L. Dvořáka byl určen R. Bahbouh.

5.
N. Grosamová popsala práci Stavovské rady ČAKO v uplynulém období. Archivní
materiály k aktivitám SR v uplynulém období předá Naďa Grosamová L. Dvořákovi.
6.
N. Grosamová v diskusi o budoucnosti SR navrhla řadu podnětů pro další období další
období práce nové SR:
-

doporučila podpořit rozvoj koučů 2. a 3. stupně vzhledem k
nižšímu počtu zájemců o akreditaci vyšších stupňů.
poukázala na potřebu zaměřit se i na osvětu zákazníků a komunikovat na
toto téma s médii.
navrhla udělení dočasné akreditace koučům, kteří v současné době nemají
možnost dosažení nejvyššího akreditačního stupně.

-

-

-

dalším návrhem N. Grosamové je pokračování intervizních skupin pro
pokročilé kouče (SR uspořádá 2 ročně, první z nich povede v r. 2014 N.
Grosamová)
uspořádání kazuistického semináře, supervizní skupiny pro 3-4
účastníky se zaměřením na praktická témata kontraktování, etiky atd.
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-

-

zorganizovat otevřené semináře pro kouče a klienty na různá témata,
školení hodnotitelů, seminář či webinář zahraničního kouče o způsobu
prodeje akreditovaného koučingu v cizině.
umístit Plán práce SR na celý rok na web ČAKO, aby byl srovnatelný
s plány Prezidia ČAKO, EMCC a ICF.

7.
L. Dvořák navrhl vytvořit malé supervizní skupiny.
8.
Magda Loumová navrhla v průběhu uspořádat 4 semináře: 1 kazuistický, 1 o práci se
zadavateli, 1 supervizní a 1 akreditační.
9.
SR se bude těmito podněty zabývat na následujících setkáních SR a vybere prioritní
témata, kterým se bude přednostně věnovat.

Zapsala: Z. Lovitt
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