ZÁPIS ZE STAVOVSKÉ RADY 26. KVĚTNA 2014
Přítomni: Ladislav Dvořák, Magda Vašáková Loumová, Ondřej Krása
OBSAH JEDNÁNÍ:




Revize úkolů z minulých setkání
SR diskutovala archivaci důvěrných materiálů pro vlastní potřebu – dokumenty o akreditaci, přehledy
žadatelů a dat přihlášek, archivace posudků k akreditacím apod. Archivací byl pověřen Ladislav ve
spolupráci s tajemnicí.



SR schválila přípravu na jednání předsedy SR s Czechinvestem. Základem strategie je návrh, aby jako
výsledek jejich akreditací vzešel jiný statut, než „akreditovaný kouč“ (např. odborný konzultant, konzultant
specialista apod.).



Zprávy Ondřeje z EPPOKu – informoval o složení členů z jednotlivých organizací. Byl pověřen, aby přednesl
návrh, aby naplánovali data schůzek EPPOKu na rok dopředu.



SR projednala stav probíhajících akreditací a rozhodla se požádat tajemnici, aby připravila přehlednou
tabulku přihlášených a rozjednaných uchazečů. Aktuální stav: R.Benák má na starosti akreditaci paní
Pánkové, R.Bahbouch L.Dvořáka, O.Krása akreditaci paní Taušové, N. Grosamová má na starosti akreditaci
M.Klindery L. Dvořák má na starosi akreditaci R.Gilarové, byla schválená akreditace Výcviku v koučování
Systemického institutu a reakreditace Kláry Hejdukové.



SR se připravila na následující společné setkání s prezidiem – jako prioritní označila probrání org. záležitostí
k Superviznímu výcviku (kolik je přihlášených lidí, kdo zajišťuje servis pro Julii Hewson, Info pro
překladatelku stran semináře s Julii H., časy k otevřenému semináři a dalším dnům výcviku, org a finance
celého výcviku, potřeba mít jednoho člověka na projekt. řízení výcviku (např. Olga) vedle odborného garanta



SR se zaměřila i na své prioritní oblasti:

o

Oblast vzdělávání – Magda V.L. převezme organizace juniorních a seniorních koučů – zajistit (ve
spolupráci s tajemnicí) po dvou termínech (2.pol 2014, 1.pol 2015), oslovit supervizory pro
seniorní kouče (v tomto pololetí Naďa Grosamová a Ladislav Dvořák), pro juniorní navrhne Magda
V.L., návrh bude zaslán tajemnici i s termíny pro umístění a rozeslání.

o
o

Oblast osvěta koučinku a marketink – Ondřej příště představí své představy.
Oblast supervizí – Ladislav příště přednese své návrhy na její rozvoj.

Zapsala: Magda Vašáková Loumová
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