Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 21. 3. 2014
Přítomní:
Magda Loumová, Ladislav Dvořák, Ondřej Krása
Průběh jednání:
1.
Na počátku jsme schválili změnu délky pravidelných setkání SR (místo 1, 5 hod to budou
2,5 hod) i jeho základní strukturu:
-

cca 30´ vzájemná výměna informací a rekapitulace přidělených úkolú
cca 1 hod - práce na aktuálních tématech, na úkolech a předem vybraných tématech
cca 1 hod koncepční, strategičtější, volnější práce (včetně diskusí)

2.
Hlavním tématem byla orientace v dosavadní činnosti SR. Ladislav udělal stručný přehled
činnosti za poslední dva roky a Magda a Ondřej dostali za úkol prostudovat zápisy SR, které
jsou na webu ČAKO.
3.

Specifikovali jsme základní oblasti, kterým se nová SR chce prioritně věnovat:
-

komunikace a slaďování činnosti s presidiem (Ladislav Dvořák)
akreditace (Ladislav Dvořák)
etika a spolupráce s ostatními profesními koučovacími asociacemi (Ondřej Krása)
osvěta odběratelů koučinku a marketink (Ondřej Krása)
edukace koučů všech stupňů (Magda Loumová)

- zvláštním témarem, kterému chce SR věnovat mimořádnou pozornost, jsou supervize
(pro které současně vzniká pracovní skupina), jejich propagaci a podpoře rozšíření
4.
Domluvili jsme se, že se příště pokusíme stručně specifikovat vizi práce nové SR pro
příští dva roky.
5.

Stanovili jsme termíny zasedání SR pro rok 2014. Jedná se o následující data:
16.4. 17.30-19
26.5., 19.6., 1.9., 29.9., 3.11., 1.12. vždy 9.30-12
Budeme se scházet na adrese: Psychotera, Tolstého 4, Praha 10

6.

Rada řešila následující konkrétní úkoly:
a) schválila reakreditaci Rostislava Benáka
b) schválila akreditaci Systemického institutu
Poznámka
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Rada nemá k dispozici aktuální formulář akreditačního certifikátu. Současně rada
nemá (a ani nepotřebuje) přehled o správných pořadových číslech akreditace. Rada
žádá předsednictvo, aby tím pověřilo tajemnici, případně situaci vyřešilo jiným
vhodným způsobem. Rovněž žádá, aby tajemnice (případně někdo jiný) ověřil na
účtu, zda jmenovaní správně zaplatili za svou akreditaci (a pokud ne, aby je
zaurgovalo.)
c) Rada neschválila podepsání formuláře o absolvování supervize pro paní Gilarovou.
Tento formulář musí totiž vyplnit ten, který vede supervizi – a to podle toho, jakým
způsobem se členové supervizní skupinky účastní. SR nemůže ani nechce zpětně
dohledávat, jakou podobu účast členů skupiny měla. Rada schválila návrh, aby paní
Gilarová napsala o způsobu své účasti čestné prohlášení, ke kterému přihlédne při
její žádosti o akreditaci.
d) Rada přijala informaci o tom, že se paní Gilarová hlásí k akreditaci. Vzhledem
k vytížení dočasné nové asistentky žádá rada Vladimíra Dvořáka, aby materiály paní
Gilarové poslal na schválení Ladislavovi Dvořákovi. Toho také SR určila případným
hodnotitelem paní Gilarové, pokud budou její materiály v pořádku.
e) Rada schválila úpravu akreditačního řádu vztahující se ke vzdělání uchazečů o první
stupeň. Podle Akreditačního řádu musí mít nejméně bakalářské vzdělání. Rada se
rozhodla, že může z této podmínky v mimořádných případech udělit výjimku. Bude
ale přitom klást mimořádný důraz na kvalitu kompetencí takového uchazeče.
f) Ladislav Dvořák byl pověřený, aby převzal od Nadi Grosamové agendu materiálů
k akreditacím a případné další materiály.
g) Rada diskutovala o způsobu zapojení nových a znovuzapojení bývalých členů ČAKO.
Shodla se, že navrhne předsednictvu přípravu jednoduchého materiálu o činnosti
ČAKO pro nové členy a pověřila Magdu, aby napsala dopis bývalým členům ČAKO,
který předá nové tajemnici.
h) Rada schválila návrh koordinace činnosti s předsednictvem – navrhuje dvě společná
pracovní setkání (cca hodinová). Za tímto účelem pověřila Ladislava Dvořáka, aby
předsednictvu zaslal termíny setkání SR pro další koordinaci.
i) Rada diskutovala případ Czechinvest. Schválila dopis Vladimíra Dvořáka
Czechinvestu a pověřila dalším jednáním za ČAKO Ladislava Dvořáka. Současně
Ondřej má za úkol zjistit přístup EMCC a ICF a koordinovat s nimi další případné
kroky.
7.
SR věnovala pozornost připravovanému Superviznímu výcviku. Pokládá tento výcvik za
pioritní záležitost a bude mu věnovat náležitou pozornost. Schválila k němu následující návrhy:
-

-

rada souhlasí s odložením výcviku na termíny navržené Vladimírem Dvořákem
rada pověřila Ondřeje komunikací se zahraniční lektorkou (s cílem seznámit ji
s novou situací a konkretizovat podmínky jeí účasti)¨
rada pověřila Ladislava, aby spolu s Vladimírem Dvořákem sestavili celkový přehled
nákladů, potřebný počet účastníků a cenu jak výcviku, tak akce se zahraniční
lektorkou
rada pověřila Magdu, aby napsala podrobnější popis Supervizního výcviku
rada potvrdila roli Jana Holeyšovského jako odborného garanta výcviku
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-

rada se rozhodla jmenovitě oslovit možné zájemce o výcvik jak z ČAKO, tak
z ostatních profesních asociací.

8.
Na příští zasedání zvolila SR jako hlavní téma představení Akreditačního řádu a hlubší
diskusi o materiálech pro hodnotitele zejména o kompetencích potřebných na jednotlivé
stupně. Magda a Obdřej dostali za úkol prostudovat si Akreditační řád a Průvodce
akreditacemi, Ladislav připravit přehled.

Zapsal: Ladislav Dvořák
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