INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK
Jak individuální koučink probíhá:

Důvody a cíle individuálního koučinku:

pravidelná individuální setkání kouče a koučovaného, kdy kouč provází jedince
v nacházení jeho vlastní cesty k řešení. Spojení transformačního a transakčního
koučinku, tj. zaměření na pozitivní změnu osobnosti (dlouhodobější záležitost)
a současně nabídnutí rychlých zásahů při řešení konkrétních situačních
záležitostí, které koučovanému nabízí rychlý výsledek (transakční koučink)
spolupráce začíná analýzou a pojmenováním současného stavu a situace
jedince a dále rozpoznáním záměrů a cílů, ke kterým chce koučovaný dojít, tj.
nalezení globálního kontraktu na zvolené koučovací období (zpravidla půlroční
– cca 3-6 60-ti minutových setkání). Zahájení individuálního koučinku optimálně
čerpá informace při stanovení globálního kontraktu rovněž z výsledků
hodnocení 360°zpětné vazby či jiné dostupné osobní diagnostiky, popř.
hodnocení

zvyšování výkonnosti prostřednictvím individuálního rozvoje, maximalizace výkonu
koučovaného za přispění promyšlenějších kroků k cíli
vlastní sebepoznání a posouzení možností rozvoje, identifikace silných a slabších
stránek, postupné naplňování rezerv
získání energie a chuti do změn, „nový“ start, posílení vlastní motivace a pozitivního
myšlení (prevence „vyhoření“)
učení se na základě vlastních zkušeností
růst samostatnosti a sebeřízení jedince
rozvoj dovedností pro vedení lidí a vytváření pozitivních vztahů s nimi
žádoucí změna postojů koučovaného a jejich odraz v celkové životní spokojenosti,
dosažení rovnováhy

Co je užitečné vědět pro koučovaného i zadavatele koučinku:
koučování je nedirektivní podpora při dosahování profesních i osobních cílů – elegantní cesta k volbě a změně
rozsah a zaměření koučinku je vždy přizpůsobeno očekáváním a potřebám klienta, popř. zadavatele
kouč neradí, ale pomáhá koučovanému najít vlastní cestu k osobnímu rozvoji a řešení aktuálních problémů – uvolňuje potenciál člověka
kouč především klade otázky a díky nim odhaluje „samozřejmosti“, paradigmata, bílá místa, slepé uličky, resp. omezení činnosti, které si koučovaný nemusí
uvědomovat, ale zejména otvírá kreativní potenciál člověka k naplňování jeho vizí, cílů
pracuje s postoji koučovaného a se sebereflexí, uvolňuje tak potenciál pro změnu
koučovaný se aktivně podílí na rozhodování o způsobech a průběhu dosahování cílů, přebírá odpovědnost za svůj rozvoj
informace z koučovacích schůzek mezi koučem a koučovaným jsou důvěrné a nemohou být předávány třetím osobám (dodržení etického kodexu)
na závěr koučování odbrží zadavatel Závěrečnou reflexi, kde své přínosy z koučinku popisuje koučovaný a kouč definuje změny, které u koučovaného nastaly

Příklady hodnocení přínosů individuálního koučinku pro koučované:
„Umožnil mně uvědomit si, kde jsem, kdo jsem, co mohu ztratit, co mohu získat a kam mohu jít. Cest je
více a chci na ně mít vliv.”
„Koučink mne obohatil o moudrost, nadhled, sebejistotu, stabilitu a uvědomění si toho, že si musím najít
čas sama pro sebe.“
„Koučink mne pomohl v ovládání emocí, srovnala jsem si priority, cítím se jinak, nevystresovaně. Udělala
jsem kus práce na sobě a lidé v okolí to poznali.“
„Zjistila jsem, že žádné jistoty nejsou, nemohu lidi do něčeho tlačit. Chci být lídrem a to dobrým lídrem,
proto potřebuji dát více prostoru okolí, lidem, spíše bych měla rozlišovat než lidi hodnotit.“
„Koučink mně umožnil přiznat si, že problém mám, pojmenovat ho a zamyslet se nad ním, co na něj
navazuje, pak můžu jít novou cestou, která mně bude pomáhat.“
INFO. PRO VÁS: V letech 2015-2018 byl nejčastější počet koučovacích schůzek dostatečný k naplnění
globálního kontraktu (dohodnutého cíle koučování) 3- 4 koučovací sezení.

Užitečnost individuálního koučinku pro koučované v letech 2015-2018
na škále 9 - velmi vysoká užitečnost až 1 - velmi nízká užitečnost
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Kouč:
Ing. Mgr. Ilona Mičková, PCC
Profesionální certiﬁkovaný kouč International Coach Federation
·odkoučováno více než 2000 hodin dle standardů ICF
Kontakt: tel.: +420720402520, mail: ilona.mickova@proudaktivit.cz,
www.proudaktivit.cz

