Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 27. 3. 2017

Přítomni:
Milan Klindera, Magda Vašáková Loumová, Ondřej Krása
Agenda jednání:
1. Předání certifikátu akreditace & reflexe procesu – Kateřina Kučerová
2. Akreditační proces
a. H. Fialová
b. M. Kohoutková
3. Zvýhodněná cena za supervize – text oponentura
4. Supervizní výcvik – reklama/poptávka v ICF/EMCC, podklady
5. „Slaďovačka pro hodnotitele #2“ x precizní popis hodnotících kritérií, kdy ještě udělit/neudělit
akreditaci
Detail:
Ad 1) Reflexe k procesu
– dojem, že to bylo málo směřované a organizované
– technické podmínky je třeba nadefinovat – problém s médii
– časové prodlevy a menší profesionalita v dodržování dílčích dohod v komunikaci
– pocitově dojem z hodnotícího sezení – nerozvojové, až ponižující, obdrženo hodnocení bylo za
15 min., v mentoringovém přístupu, bez hlubších otázek
Ad 2) Probíhající akreditace
a. H. Fialová aktivně poptána, kdy dodá nahrávky
b. M. Kohoutková – O. Krása realizoval hodnocení, doporučena k akreditaci
Ad 3) odsouhlaseno – Milan odešle Veronice k publikaci na web
Ad 4) Formulace anotace pro rozeslání:
„Zveme vás na 2. běh výcviku Supervize v koučování, který pro ČAKO realizoval v roce 2015 Český
institut pro supervizi a nyní se připravuje další skupina. Cílem není pouze prostor pro sdílení
supervizních témat seniorních prioesionálů, ale:
– Vymezení supervize v kontextu jiných metod rozvoje
– Prostor pro očekávaný další profesní rozvoj koučů
– Prostor pro vlastní supervizi + dodání postupů pro supervizi
– Možnost vytvořit si „vlastní tvář“, neboli vlastní supervizorský styl
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Lektoři:
– Gaba Langošová
– Jan Holeyšovský
– Julia Hewson“
Další postup:
– oslovit Romana Chudobu, jako dalšího možného lektora, neboť studuje supervizi v UK (Milan)
– Milan zkompletuje a rozešle na členy EMCC a ICF
Ad 5) Netřeba dělat, individuálně budeme požadovat „technologická minima pro proces i atmosféru
v rámci hodnocení“.

Zapsal: Milan Klindera
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