Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 23. 10. 2013

Přítomní:
Naďa Grosamová, Rostislav Benák, Ladislav Dvořák
Nepřítomní:
Iva Pondělíková, Jan Holeyšovský

Průběh jednání:
1. Rada projednala naplánované úkoly z minula:
a) Supervizní skupinu Rostislava Benáka, na kterou se přihlášení zájemci
nedostavili. SR se shodla na nutnosti vedení proaktivní komunikace s vedoucími i
účastníky skupin – za komunikaci i organizaci bude zodpovídat Zuzana Lovitt. Rada
pověřila tajemnici rozesláním pozvánek na Supervizní skupiny všem akreditovaným
koučům 2. a 3. stupně a zajištěním realizace Supervizní skupiny Ivy Pondělíkové. Rada
se rozhodla dát nové SR podnět ke zvážení formátu budoucích Supervizních skupin.
b) Úpravu akreditačního řádu a aktualizaci seznamu akreditovaných koučů:
SR zkonstatovala, že akreditační řád i seznam akreditovaných koučů na webu ČAKO
byly zaktualizovány. Uložila tajemnici písemně upozornit akreditované kouče 2. a 3.
stupně na změnu akred. řádu a prodloužení akreditace s odkazem na text AŘ umístěný
na webu. Rada dále pověřila Z. Lovitt pravidelnou kontrolou seznamu akreditovaných
koučů a jejich upozorňováním 6 měsíců před vypršením akreditace, aby měli možnost
připravit se na vyšší akreditační stupeň či prodloužení stávajícího stupně.
2. SR se dále zabývala organizací Supervizního programu v roce 2014. Naďa
Grosamová informovala Radu o jeho přípravách a potvrzení účasti lektorů. SR pověřuje
prezidium ČAKO zajištěním organizační, finanční a smluvní stránky SP (prezidium
zajistí objednávky a smlouvy s lektory: J. Hewson, G.Langošovou, J. Holeyšovským a
ČIS). SR zajistí prostory a obsahovou stránku SP. Rada dále pověřila Naďu Grosamovou
svoláním setkání N. Grosamové, V. Dvořáka a Z. Lovitt k přípravě a organizaci SP - za
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koordinaci termínu v co nejkratší době zodpovídá Z. Lovitt.
SR připravila pozvánku na SP a pověřila Z. Lovitt jejím rozesláním a umístěním na web
ČAKO. Na návrh Ladislava Dvořáka bude pozvánka po odsouhlasení odeslána
přednostně členům ČAKO, až poté ostatním adresátům. Počet účastníků bude omezen
na 10.
3. Rada zkonstatovala, že prezidium na její výzvu svolalo Mimořádnou valnou
hromadu ČAKO na 9. 12., od 17:00 v Praze.
4. SR pověřila Ladislava Dvořáka úpravou akreditačního řádu s prodloužením 1.
akreditačního stupně: bude zachována pětiletá platnost 1. akred. stupně, nově
s možností 1 prodloužení. L. Dvořák pošle zapracovanou změnu AŘ Zuzaně Lovitt, která
následně provede změnu AŘ na webu i s upozorněním na stránce „Novinky“.
5. Naďa Grosamová obeznámila SR s prací Přípravného výboru 3. Svět. setkání koučů:
je připraven hlavní i doprovodní program, podepsány smlouvy s lektory, zajištěno
ubytování a zlatý i stříbrný sponzor. Členové i příznivci budou mít k dispozici banner
s proklikem na web SSK k umístění na svých web. stránkách. N. Grosamová se podílí na
přípravě publikace (s možností inzerce) k 3. SSK.
N. Grosamová dále Radu informovala o semináři, který připravuje EPPOK na téma
„Veřejné působení koučů a jeho etika“. SR uložila tajemnici stáhnout z webu EPPOK
pozvánku na diskusi na zmíněné téma a rozeslat ji všem členům ČAKO.
6. Rada akceptovala žádost Milana Klindery o přípravu na akreditaci 2. stupně. SR
pověřila L. Dvořáka ověřením, zda M. Klindera dodal všechny písemnosti a splňuje
podmínky k získání 2. akreditačního stupně. Následně L. Dvořák informuje Z.Lovitt,
která ověří, zda M. Klindera uhradil na účet ČAKO 1/3 akreditačního poplatku.
Odborného hodnotitele určí SR na svém příštím zasedání.

Zapsala: Zuzana Lovitt
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