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Galambos Katalin 
Választási Bizottság (VB) elnöke 
ICF Magyar Tagozat 
zolka@mail.datanet.hu 
 
 
tárgy: pályázat Akkreditációs igazgatói tisztségre 
 
 
Tisztelt Galambos Katalin, tisztelt Választási Bizottság! 
 
 
Alulírott Barnóczki Annamária, PCC akkreditációval rendelkező coach, ezúton nyújtom be 
pályázatomat az Akkreditációs Igazgatói tisztségre a 2016-os évre. 
 
A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

 az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot 

 az Akkreditációs Bizottság irányítását, a terület munkájának szervezését 

 a 4-5 fős csapat torozását és operatív vezetését 

 aktív részvételt az elnökségi üléseken 

 az elnökség – igazgató tanács működésének segítését 

 a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek 
definiálását az adott évre 

 minimum egy vagy két fókuszterület megvalósítását 

 transzparens kommunikációt 
 
Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

 10+ éve foglalkozom coachinggal, dolgozom coachként. 

 2500 ügyfél-órával rendelkezem. 

 Magyarországon az elsők között szereztem ACC akkreditációt 2010-ben, valamint 
szintén az elsők között PCC fokozatot 2013-ban. 

 2010. óta készítek fel kollégákat ICF akkreditációra, 30+ ICF akkreditált coach 
felkészítésében vettem / veszek részt. 

 Az ICF által regisztrált mentor-coach vagyok. 

 Az MCE elnökeként 2010. óta a coachok szakmai továbbképzése mellett a 
szakmai önszabályozásért és érdekképviseletért dolgozom társadalmi 
felelősségvállalásként. 

 Az én kezdeményezésemre indult el a Magyarországi Coach-szervezetek 
szövetsége, ahol a kezdetektől részt veszek a Kvalifikációs Munkacsoport, majd 
később a Minősítési és Képzési Tanácsadó Testület munkájában. 

 2 éve dolgozom a magyar tagozat CSR projektjeiben szupervízorként. 

 2014. dec. 11-én és 2015. máj. 28-án korábbi mentoráltjaimmal tartottunk 
kompetencia fórumokat a Tagozat számára, melyekben az ICF coach-
kompetenciákon túl a mentoring és akkreditáció is fontos hangsúlyt kapott. 

 Előadóként és oktatóként veszek részt a coachok képzésében: tanítottam a 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán, a Coach Akadémián, valamint a 
szófiai Szent Kliment Ohridszki Egyetemen is. 

 Konferenciákon adok elő, workshopokat vezetek, rendszeresen publikálok. 

 Számomra a legfontosabb érték a minőség, valamint az élethosszig tartó tanulás. 

 A szakmai hitelességen és a folyamatos fejlődésen túl fontosnak tartom az 
önismereti munkát. 

 A következő 1 évben tervezem az MCC akkreditáció megszerzését. 
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Céljaim Akkreditációs igazgatóként: 

 az akkreditáció fontosságának népszerűsítése a tagozat tagjai, más coachok és a 
potenciális ügyfelek körében 

 évi 1-2 kompetencia fórum szervezése akkreditációs témában 

 kommunikáció a globális ICF-fel akkreditációs témában 

 párbeszéd kezdeményezése a regisztrált mentor-coachokkal, valamint az 
akkreditációra felkészítő kollégákkal 

 párbeszéd kezdeményezése a már akkreditált és más coach-képzőkkel 
 
Tapasztalatom és a fejlődés, valamint az akkreditáció iránti elkötelezettségem hitem szerint 
alkalmassá tesznek az Akkreditációs igazgatói pozíció betöltésére. A coach-szakma iránti 
társadalmi felelősségvállalásban évek óta kiemelkedő szerepet töltök be. Örülnék, ha a 2016-
os évben az ICF Magyar tagozatának elnökségi tagjaként járulhatnék hozzá mind a hazai, mind 
a nemzetközi eredményekhez. 
 
Kérem a választási bizottságot, valamint a közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével 
döntsön pályázatomról. 
 
 
Budapest, 2015. november 16. 
 
 

Barnóczki Annamária 


