Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 18. 6. 2013
Přítomní:
Naďa Grosamová, Ladislav Dvořák, Rostislav Benák, Jan Holeyšovský
Nepřítomní:
Iva Pondělíková
Průběh jednání:
1. Ve věci žádostí o akreditace Stavovská rada učinila následující:
a. Předala slavnostně certifikát o akreditaci výcviku žadateli Gestalt Essence.
b. Rozhodnutí o akreditaci žadatele Systemický Institut nemohlo být sděleno, neb zástupce se
nedostavil.
c. Individuální akreditace Barbory Pánkové – Stavovská rada rozhodla o přerušení individuální
akreditace žadatelky Barbory Pánkové i přes doporučení hodnotitelek k udělení akreditace. Po
dodání dodatečných požadovaných podkladů (další nahrávka a potvrzení o supervizi) bude v jejím
hodnocení pokračovat Rostistlav Benák
2. Stavovská rada odsouhlasila snížení poplatků u všech individuálních re-akreditací na polovinu.
3. Stavovská rada rozhodla o prodloužení délky platnosti akreditace u 2. a 3. stupně na 7 let.
4. Návrh na podmínky prodlužování akreditací/re-akreditací pro 1. Stupeň zpracuje do příštího
zasedání Stavovské rady Ladislav Dvořák.
5. Stavovská rada v případě re-akreditací pro úroveň 3. Stupně rozhodla o změně požadavku ze
„supervize“ na „intervizi“. Ladislav Dvořák se ujal odpovědnosti zajistit provedení změn v této věci
na webovských stránkách asociace.
6. Stavovská rada dále řešila případ akreditačního procesu neuzavřeného včas ze strany hodnotitele
Ivy Pondělíkové a rozhodla následovně:
a. Předsedkyně SR vyzve Ivu Pondělíkovou, aby do 25.6 dodala hodnotící zprávu všem
členům Stavovské rady i hodnocené uchazečce.
b. Následně SR rozhodne o akreditaci ve zrychleném řízení per-rolam.
c. V případě úspěšné akreditace bude žadatelce doručen akreditační list s akreditačním
číslem neprodleně.
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d. Omluvný a o dalším postupu v případě protrahované akreditací informující dopis za SR SR
zašle uchazečce Ladislav Dvořák.
e. V případě opětovného nedodání hodnocení ze strany Ivy Pondělíkové Stavovská rada
obratem rozhodne o dalším konstruktivním postupu.
7. SR detailně diskutovala své porozumění stavu a průběhu i dalších výhledů příprav SSK 3 a pověřila
Naďu Grosamovou ho 19.6. sdělit na setkání přípravného SSK 3.
8. SR se dále intenzivně věnovala otázce další vize a mise ČAKO na úrovni organizace i jednotlivce.
Ocenila přitom i podklady připravené Ladislavem Dvořákem.
Zapsal: Rostislav Benák
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