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 Egyedi

pályázati

elbírálások

Tíz pályázat érkezett.

Az elbírálásokkor figyelembe vettük

az eddigi

támogatásokat, hogy azok mennyiben teljesültek, a pályázó jelenlétét a
MAG közösségi életében és projektjeiben. Az elnökség mind a tíz pályázati
kérelmet pozitívan bírálta el. Két tagunk esetében feltételhez kötötte.
Továbbá két mérföldkövet építettünk be a pályázati rendszerbe:

1) A jövőben minden pályázó egy un. Pályázati Elköteleződés Csomagot
fog kapni, amelyben szerepelnek azok a szükséges aktivitások, amelyeket
pályázat beadása esetén minden pályázónak vállalnia kell. Ennek
kidolgozása folyamatban van

2) Az után követési rendszer aktiválását. A júliusi elnökségi ülésen Szepesi
Zsuzsa ígérte , hogy javaslatot készít erre.
Megítélt pályázati összegek és kedvezmények:

Név:

Igényelt támogatás:

Mikó Gábor Zsolt
Bite Barbara
Lenkei Krisztina
Horváth Erika Rita
Pozsonyi Ágnes
Keszler Viki
Antal Lívia
Domokos Judit
Horosz Réka
Virág Orsolya

kedvezmény, részletfizetés
részletfizetés,
részletfizetés,
részletfizetés, utazáshoz hozzájárulás
részletfizetés,
szeptember 10-i határidő az egyösszegű fizetésre
részletfizetés,
kedvezmény
kedvezmény
kedvezmény

igényelt támogatás megítélt támogatás
összege
összege
50 000 HUF
50 000 HUF
- HUF
- HUF
- HUF
- HUF
54 000 HUF
54 000 HUF
- HUF
- HUF
- HUF
- HUF
- HUF
- HUF
150 000 HUF
150 000 HUF
150 000 HUF
100 000 HUF
150 000 HUF
150 000 HUF

Mikó Gábornál feltétel, hogy a tavalyi vállalását idén véghezviszi. Horosz
Rékánál a teljes támogatási összegért fordítást kérünk és a tavalyi
vállalásának folytatását.
 GTK 16

hirdetések

Eddig 12 jelentkező van az új évfolyamba. A kalkulációkat 15 főre
készítettük el. A norvég intézet javaslata alapján 18 fő lenne az ideális
létszám. Annak érdekében, hogy nagyobb biztonsággal feltöltődjön a
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létszám

megszavaztunk

fizetett

Facebook

és

Google

AdWords

hirdetéseket, melyek szeptember 10-ig futnak. A hirdetéseket Mondok
Árpád intézi és szerkeszti.
 GTK

ajánlói

kupon

A Gtk képzés ajánlása esetén az ajánló MAG tag Ajánlói Kuponra lesz
jogosult , melyet 100 000 Ft feletti workshopba lehet beszámítani 5 éven
belül. Az Ajánlói Kupon értéke az új Gtk részvevő első évfolyamdíjának
5%-a ajánlásonként. A kupon nem átruházható .
 Gazdálkodás prezentáció
Az

Egyesület

gazdálkodásának

áttekintéséről

készül

egy

átfogó

prezentáció.
 Könyvelő

váltás

Bozsogi Dia egy független könyvelési szakértőtől, könyvvizsgálótól
véleményt kért az egyesület nevében. A vélemény gyakorlatilag azokra a
kérdésekre válasz, amelyeket az elnökség és az Intézeti munkacsoport tagjai
fogalmaztak meg. A szakvélemény tartalma alapján két dologban
döntöttünk:
- Továbbítjuk az anyagot és beszélgetést kezdeményezünk a jelenlegi
könyvelő

iroda vezetőjével

- Három új könyvelő irodától kérünk be könyvelésre és tanácsadásra
ajánlatot.
 Petka Krisztina

szerződése

Az elmúlt egy év együttműködése alapján Krisztina kezdeményezésére
módosítottuk a megbízói szerződését. Havi fix óraszámban és óradíjban ,
illetve egyes programoknál program alapú elszámolásban egyeztünk meg.
Ennek alapján, tekintettel a megnövekedett adminisztrációs és pénzügyi
feladatoknak augusztus 1 –től Kriszta nagyobb óraszámban vesz részt az
oparatív munkában .


Bankváltás
Három banktól kértünk be ajánlatot. Az ajánlatokat összevetettük, mely értékelés
alapján a felvetődött kérdésekre további információt kérünk be . További levélváltás után személyes találkozót kezdeményezünk a kiválasztott bankkal.
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 Feuerbach

workshop

részletei

Levelezésben vagyunk Johannes Feuerbach-val, aki juniusban tartott
„Danceable relationships” címmel workshopot. Johannes párterapeuta
Berlinben, aki a tangó kezdő lépésein keresztül, Gestalt megközelítéssel
figyelve dolgozik. A workshop nagyon sikeres volt, 30-an vettek részt rajta.
Néhányuk kérésére meghívtuk Johannest, hogy november 25-27 és március
24-26 hétvégéken 3 napos workshopokat tartson két témában. A
workshopokat

Olívia szervezi. Várhatóan szeptember 10 körül lesz

meghirdetve.
 Elnökségi

állásfoglalás intézet

alapításról

Jelenleg az egyesület NOGT ( National Organisation of Gestalt Therapy)
statusza kizárja, hogy az egyesület bármilyen formában tulajdonosa legyen
egy képzőintézetnek.. Ezért felmerült, hogy a NOGT statuszt újra
igényelnénk egy újonnan alapított szervezet számára, amely szoros, de
független

működésben

lenne

a

MAG-gal.

Alaposan átnéztük a NOGT statusz előnyeit és hátrányait valamint a
felmerülő és várható akadályokat. Az elnökség egységesen állásfoglalása a
kérdésben .
A NOGT statusz a terapeuták etikai és minőségbiztosítási valamint
érdekvédelmi szerve. Emiatt nem a teljes tagságnak a szerve.
Pillanatnyilag a magyar NOGT a Magyar Gestalt Egyesület , amely nem
tisztán terápiás szakmai közösség. Ezért az elnökség:
- Javasol létrehozni egy új szervezetet a NOGT statusz betöltésére., amely
szervezet a tisztán Gestalt terapiát hivatott képviselni. Ez fogja biztosítani,
hogy a felelősség, szakmaiság és elköteleződés 100%-ban biztosítva legyen
a

NOGT

statuszt

bíró

szervezetben.

- Javasolja hogy az EAGT-vel szoros kommunikációban

a Mag

visszalépjen a az NOGT statuszttól és ezzel egyidejűleg az új szervezet
megigényeli

azt. Amennyiben a MAG nem lesz NOGT , úgy visszaáll az

az eredeti helyzet, ami 2010-ben fennállt, amikor az NGI- MaG szerződést
megkötöttük. Tehát az EAGT szabályok értelmében a Mag folytathatja az
akkreditált Terapeuta képzést .

4

-

Célszerűnek tűnik, hogy a Mag a GTK képzések számára létrehozzon
egy jogilag elkülönült szervezetet erre. Ennek részletei még nincsenek
kidolgozva.
Vége
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