Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 3. 6. 2016

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

Priority pro další volební období – stanovení dalších kroků
Žádosti o akreditaci/reakreditaci – revize a status
Změna čísování certifikátů k akreditaci
Vystavení duplikátu certifikátu pro Martinu Chmelovou
Schválení formuláře pro hodnotile
Seznamy na web – realizace s tajemnicí
Projednání alternativních rozvojových výcviků (návrh Nadi Grosamové) – k uznání (případně
akreditaci) jako typ výcviku „rozvíjející všeobecné osobností kompetence“

Detail:
Ad 1)

Milan Klindera připraví draft článku o „čistotě terminologie“ – certifikace, akreditace,
certifikovaný/akreditovaný výcvik; k oponentuře SR, od září bude připraveno pro publikaci.

Ad 2)

žadatelé informováni od tajemnice Jany Lexové, „mají babu“

Ad 3) certifikáty k akreditaci


od dašího certifikátu číslujeme výhraděn např. 2016/01, tj. rok/pořadové číslo certifikátu za daný
rok

Ad 4) Certifikát pro p. Chmelovou
řešení – vystavíme nový certifikát s číslem 2016/01, s platností do 10/09/2020. Zajistí tajemnice
ČAKO Veronika Křížová.

Ad 5)

Schválena poslední verze – tedy poskytnutí rozvojové reflexe v hodnotícím formuáři je čistě na
osobním uvážení hodnotitele.

Ad 6)

po vyjasnění detainí role a kapacit tajemnice bude domluvena publikace seznamů hodnotitelů,
supervizorů na web.
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Ad 7)

SR zvažuje zavedení další podskupiny akreditací pro výcviky, které zahrnují koučovací
kompetence, avšak nejsou a priori výcviky pro kouče (např. „Manažer jako kouč“). Vzorem
přístupu může být ICF princip akreditací takovýchto výcviků.
Předběžná definice: rozdíl „Akreditovaný výcvik v koučování“ vs. „akreditovaný výcvik
v aplikovaných koučovacích kompetencích“ (např. business manžerské role, pomáhající profese
apod.)
Další kroky:
o Ondřej Krása prozkoumá detailně ICF principy akreditací těchto typů výcviků
o pošle SR summary, jak by na základě ICF principů mohla vypadat takováto akreditace u
ČAKO
o na další zasedání SR bude projednáno, jak postupovat dál

Zapsal: Milan Klindera
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