vysokou efektivitou pro rozvoj člověka i týmu. V co
věřím, to dělám s lehkostí a přirozeností a hlavně
s naprostým efektem pro ty, kteří se pro vlastní změnu rozhodnou…

Odkoučováno dle standardů ICF:
Více než 2000 odkoučovaných hodin (individuální,
skupinový i týmový koučink od roku 2010).

Co mě přivedlo ke koučinku?:
Hledání cesty k pozitivní změně sebe i ostatních.

Můj přístup ke koučování:
Působiště: převážně Morava, ale i celá ČR
Telefon:+420 720 402 520
Mail: ilona.mickova@proudaktivit.cz

Moje motto je:

Výsledkově zaměřený koučink dle Ericksonovských
principů, naprosté dodržování koučování pozice,
velká víra ve zdroje člověka či týmu, spojení racionality a vize, silné zaměření na akci, výsledek, jasné
kroky ke změně chování a přístupu (transakční koučink – změna na úrovni chování), současně s hlubší změnou či jasným zakotvením postojů, hodnot,
identity (transformační koučink – změna na úrovni
osobnosti).

„Na leze n í v n itř n í en e rg ie a s mys l u u možňu je
je d notl ivc i i t ýmu žít svou vizi v y vá že ně.“

Vzdělání a praxe

Proč si vybrat za kouče právě mě?:

Vzdělání:

Vyzkoušela jsem mnoho způsobů rozvoje lidí - od
vzdělávání, zážitkové pedagogiky, učení akcí, přes
psychologické diagnostické a terapeutické nástroje až po skupinové techniky a právě v koučování
jsem objevila sílu měnit podstatu, ne jen povrch,
směřovat k budoucnosti, ne se jen zabývat minulostí a současností, a akčně, tj. cíleně na své vizi
pracovat.
Koučink umožňuje žít přesně tak, jak žít chceme,
se vším, po čem toužíme, a to vše pak v symbióze
se svým okolím, ať už je jím tým spolupracovníků,
podřízených, rodiny, přátel, komunity…
Přes to, že se zabývám ve své praxi často vizí,
nehmatatelnými věcmi, kompetencemi lidí, jsem
racionální a potřebuji hmatatelné důkazy o výsledku. Koučink je metodou, která mne uchvátila svou

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, obory Sociální management, Marketing a management v obchodě
a službách, Ing.

www.proudaktivit.cz

Koučování

Palackého univerzita v Olomouci, Filozocká fakulta, jednooborová psychologie, Mgr.
5-ti letý Psychoterapeutický výcvik v dynamicky
orientované skupinové psychoterapii, Psyché Praha
Akreditovaný poradce pro systém týmových rolí
Belbin e-interplace, UK
Profesionální certiﬁkovaný kouč - Erickson College
International, Vancouver, Canada, absolventka

programu The Art and Science of Coaching
Od října 2012 ACC (Associate Certiﬁed Coach)
u International Coach Federation, USA
Od září 2015 PCC (Professional Certiﬁed Coach)
u International Coach Federation, USA

Praxe:
Institut Svazu průmyslu ČR, pobočka Morava, personální manažerka, následně vedoucí moravské
pobočky, Kopřivnice
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín,
psycholožka pro nadané studenty a kariérové poradenství
ZKL, a.s. Brno, metodik pro inovaci procesů ŘLZ, lektor, zpracovatel vzdělávacích programů
Od roku 2000 dosud OSVČ, vlastní podnikání - ﬁrma
Proud aktivit, majitelka, lektorka, konzultantka managementu, psycholožka, certikovaný kouč.

Členství v profesních asociacích:
Česká asociace psychologů práce a organizace,
Praha.

Vzdělání v koučinku:
The Art and Science of Coaching - TASC Praha
1.-5. modul 2011-2012, Koučink centrum, Praha
Týmový koučink 2012, Koučink centrum, Praha
Family coaching 2012, Koučink centrum, Praha
The Soul Coaching 2015, Rae T. Chois, Praha
Více než 250 hodin akreditovaného vzdělávání
v koučování.

Profesní zkušenosti:
Vzdělávání dospělých, manažerské vzdělávání,
Assessment a Development centre, práce s talenty,
koučování individuální, skupinové a týmové, nastavování systémů ŘLZ, rozvoj týmů a jednotlivců, teambuilding, apod. vše převážně ve výrobních podnicích.

Praxe v koučinku:
Individuální, skupinový a týmový koučink od roku
2010 zejména ve výrobních společnostech, koučování vrcholových manažerů a talentů, mistrů,

pracovních a projektových týmů, např. ve společnostech viz. Reference ke koučinku.

Reference ke koučinku:
na HR odděleních těchto ﬁrem:
ArcelorMittal a.s., Ostrava
Continental Barum s.r.o., Otrokovice
Démos trade a.s., Ostrava
Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., Karviná
Walmark a.s., Třinec
ArcelorMittal Tubular Product Ostrava, a.s.
Elcom a.s., Ostrava
Baťa, a.s.
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nošovice
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.,
Rožnov pod Rad.

