Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 14. 11. 2016

Přítomni:
Milan Klindera, Magda Vašáková Loumová
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tweet pro newsletter
Potvrzení členům o členství ČAKO
Uchopitelnost kritérií pro udělování bodů za vzdělávací akce
Schválení etického kodexu – pro vzájemné uznávání si vzdělávání se zahraničními asociacemi
(SAKO apod.)
Status k žádostem o akreditace
Certifikáty „Profesionální kouč supervizor“
Jasnost sdělení na www.cako.cz – kdo je supervizor
Termíny supervizí

Detail:
Ad 1)

varianty:
Využijme koučování pro zvyšování občanského uvědomování – naši klienti mají často
možnost ovlivňovat další lidi v přemýšlení o sobě v kontextu společnosti.
Jsem certifikovaný kouč, mám certifikovaný výcvik, jsem akreditovaný, profesionální..
Vyzná se v tom klient koučování? A vy, samotní koučové? Utřiďme si to!

Ad 2)

Rozhodnutí: potvrzení budeme vydávat všem členům ČAKO od 1. 1. 2017 – všem zájemcům,
kteří budou chtít. Všichni členové budou osloveni mailem v 01/2017. K rozhodnutí na setkání
Prezidia a SR – číslování.
K doplnění do tisknuté verze: „Toto potvrzení je platné v případě, že výše uvedený/á jsou
v daném kalendářním roce členy ČAKO a jsou tedy uvedeni na www.cako.cz.“

Ad 3) Rozhodnutí SR: vzdělávací akce pořádané ČAKO budou nadále kategorizovány do dvou typů:
zvyšování koučovských kompetencí – tedy koučovací výcviky, případně navazující kurzy
(např. práce se zadavatelem, koučovací etika, skupinové/týmové koučování). K akreditaci
se počítají do kolonky „Specifické vzdělávaní v koučovských kompetencích“, pro všechny
3 úrovně akreditace.
„rozvoj osobnosti a dalších dovedností použitelných v koučování“ (viz akreditační řád, bod
3.3. odstavec C – započítávané hodiny pro nejvyšší kareditační stupeň) – budou
přidělovány konkrétní počty hodin za každou jednu akci, která bude posuzována
individuálně Stavovskou radou.
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Ad 4) Milan prostuduje a do 24. 11. vznese dotazy na Pavla Wiesera a Kláru Lauritzenovou.
Ad 5) Vladimír Dvořák – je v procesu, hodnotitel Milan Bobek
Jan Hruška – prověří Veronika, v jaké jsou fázi
Hana Fialová – hodnotitel bude Milan Klindera, SR si vyžádá doplnění podkladů
Kateřina Kučerová – je v procesu, Ladislav dvořák, schůzky domluveny
Ad 6) Certifikáty budou podepsány na podzimním čakování a předány dotčeným.
Ad 7)

Milan navrhne úpravu webu – dle Annette Reisfelder

Ad 8) V 2017 budou 3 supervizní termíny
Pro seniorní kouče – 7. 3. 2017, 16:00 – 19:00, vede Magda Vašáková Loumová
Pro juniorní kouče (případně interní kouče) – 25. 5. 2017, 16:00 – 19:00, vede Milan
Klindera
Pro seniorní i juniorní kouče (smíšená skupina), vede Ondřej Krása – 21.8.2017, 16:00 –
19:00
Zapsal: Milan Klindera
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