ICF - Глобалният глас на
професионалния коучинг и
основен ресурс за бизнеса

ICF определя коучинга като ...
Партньорство между коуч и клиент (отделен човек или екип) в
процес, който провокира мисленето и креативността и
вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален
потенциал.
Коучингът е средство, с което може да ускорите постигането
на своите и организационните цели и резултати. Това е отделна
професия, която е същностно различна от консултацията,
менторството (наставляването), обучението, НЛП, терапията,
психоанализата, работата на треньора в спорта. Благодарение
на съвместните усилия на ICF и Европейския менторски и
коучинг съвет, от септември 2011 г. коучингът е
саморегулираща се професия в Европейския съюз.
Коучингът може да се използва като външна услуга (от външни
коучове), вътрешна услуга (от вътрешни коучове) и от
управителите и мениджърите като подход в управлението на
служителите и екипите – да подкрепят ефективно свои
служителите да постигат резултати чрез въпроси и слушане.
Все повече организации изграждат цялостна коучинг култура.
Клиентите на коучинга могат да очакват средна
възвращаемост на инвестицията в коучинг услугата около
седем пъти, сочи изследване на PricewaterhouseCoopers.
Още за коучинга на: www.icfbulgaria.org и www.coachfederation.org

Развива изкуството, науката и практиката на професионалния коучинг

Какво е ICF?

Международната коуч федерация (ICF) e организация с нестопанска цел,
основана през 1995 г. Като водещата професионална коучинг общност с
над 18 000 членове в над 100 държави, ICF е гласът на коучинг професията.
Тя работи за напредъка на коучинга като поставя високи професионални и
етични стандарти за работата на коучовете и сертифициращите
коучинг институти в цял свят. Това й спечели реномето на лидер, който
задава „златния стандарт” в коучинг индустрията в света.

Как ICF служи?

Гласът на коучинг
професията

Акредитира сертификационни
коучинг програми
(два типа - ACTP и ACSTH)
www.coachfederation.org/training

Акредитира коучове
(3 нива на акредитация ACC, PCC, MCC)

Популяризира ползите от
коучинга
Най-солидното проучване
на коучинга в света,
провеждано от
PricewaterhouseCoopers
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Основен ресурс
за бизнеса

Онлайн база данни на
професионални коучове
(CRS)

Инициативи за
разбиране на
приложението на
коучинга в бизнеса

ICF Bulgaria

„Ай Си Еф България” (ICF Bulgaria) е българското представителство на
Международната коуч федерация у нас. Сдружението има три основни
цели:
1) Да популяризира ползите от коучинга в България.
2) Да подкрепя развитието и да бъде гласа на коучинг професията.
3) Да бъде основен ресурс за бизнеса
За мениджърите и компаниите, които искат да наемат
професионален коуч
За изпълнителните директори, ЧР мениджъри и всички,
които желаят да приложат коучинга вътре в бизнес
организациите или да използват коучинг подхода в
управлението на екипите.
Повече за събитията на ICF Bulgaria – в края на брошурата и на
www.icfbulgaria.org и LinkedIn групата ‘ICF Bulgaria’.

Заповядайте в ICF Bulgaria!
Включете се в най-солидния разговор за професионалния коучинг и за
приложението на коучинга в бизнес организациите в България, за да
добиете информация и разбиране от първа ръка!
Ако сте изпълнителен директор, заповядайте да потърсите заедно с
колеги на вашето ниво отговори на вълнуващите ви въпроси в СЕО
коучинг клуба на ICF Bulgaria.
Ако сте мениджър по човешки ресурси, заповядайте да потърсите
заедно с ваши колеги отговори на вълнуващите ви въпроси в HR клуба на
ICF Bulgaria.
Ако сте практикуващ коуч или искате да станете такъв, заповядайте
да потърсите отговори на вълнуващите ви въпроси заедно с други
настоящи и бъдещи коучове в Клуба на коуча на ICF Bulgaria.
Ако желаете да се присъедините и като член към най-солидната коучинг
общност в България, свържете се с нас на membership@icfbulgaria.org.
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Майсторски коучинг класове на
ICF Bulgaria - ресурс за коучовете и
бизнеса
Майсторските коучинг класовe на ICF Bulgaria са най-солидното
отворено редовно коучинг събитие в България – с едни от
най-изтъкнатите коучове и експерти в областта на коучинга.
Целта им е всички интересуващи се от коучинга да получат от първа ръка
максимално обективни световни перспективи за ползите и
професионалното приложение на коучинга в бизнеса чрез видео коучинг
демонстрации между българи и гост-коучове и интерактивни
телеконференции с водещите специалисти в коучинга от целия свят.
Досега проведохме 6 Майсторски коучинг класове с български
изпълнителни директори, ЧР специалисти, настоящи и бъдещи български
коучове и с гости (за програмата и темите – вижте на
www.icfbulgaria.org):
•
Нийл Скотън, РСС, бивш президент, UK ICF Chapter (2007-2008),
Великобритания.
•
Eд Модел, РСС, президент на ICF Global, 2011, САЩ.
•
Абуди Шаби, РСС, съосновател и бивш президент на UK ICF Chapter
(1999-2003), Великобритания.
•
Карън Туиди, РСС, президент на ICF Global, 2009, Австралия.
•
Лиз Хол, коуч, издател на най-авторитетното списание за коучинг
Coaching at Work, Великобритания.
•
Лиз Макан, коуч, създател и ръководител на вътрешната коучинг
програма в Би Би Си, Великобритания.

ПРОПУСНАЛИ СТЕ ДОСЕГАШНИТЕ 6 МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ?
Заповядайте на следните отворени събития до края на 2011 г.:
•
16 ноември – Джордж Роджърс, ръководител на акредитационния
процес за коучинг училища в ICF. Ще говорим за критериите за избор на
качествено коучинг обучение (сертификационен коучинг курс).
•
7 декември – Даян Бренън, МСС, президент на ICF Global, 2008, САЩ,
на тема „Коучинг по лидерство – как влияе върху организацията?” и
за приложението на коучинга в НАСА.

ОЧАКВАЙТЕ НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТТА НА КОУЧИНГА У НАС ОТ ICF BULGARIA И ПРЕЗ 2012 г.

За да сте в крак с професионалната информация и сериозните събития в коучинга в
България, присъединете се към отворената LinkedIn група на сдружението, която ще
откриете под името „ICF Bulgaria” или посещавайте сайта ни www.icfbulgaria.org
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