MaG Elnökségi ülés
2006. november 22, 14.00 – 17.30-ig
Jelen van: Erős Ila (ülés levezetője), Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Morvai Csaba, Sz.
Fekete Éva (jegyzőkönyv vezetője), Viga Orsi, Szabó László
Témák:
1. Ed Nevis szövege
2. Pénzügyek
3. 2007-es programterv
a. Terápiás tréning csoport
b. Akkreditáció
c. Gestalt alapképzés
4. Projekt teamek – Kérdőív (Tagságkutatás)
a. Honlap megújítása
b. Terapeuták hirdetése a honlapon
5. E-mail lista
6. Jan ajánlata trénereknek
Dontések:
1. Tájékoztatás, engedély Ed Nevis szövegére: a kiadótól kértünk engedélyt, hogy
feltehessük a 14 Gestaltos alapkészséget a honlapunkra, várunk a válaszra
2. Pénzügyek
a. Az alábbi költségekre lehet számítani: rendezvények finanszírozása, honlap
frissítése. A részletekről további döntést hozunk a 2007-es programterv
részleteinek meghatározása után.
b. Kimennek a késedelmes fizetésekből adódó kamatokról a számlák, a
személyenkénti indoklást tartalmazó kísérőlevéllel együtt.
3. 2007-es programterv
a. Terápiás tréning csoport
A választott témákról és a lehetséges előadókról értesítést kaptak a csoport tagjai.
Előzetes költségbecslés megtörtént, pontosításra még szükség van az előadókkal
való megegyezésnek megfelelően.
b. Akkreditáció
Első lépés: a MaG felnőttképzési intézményként való regisztrációja.
Második. Felnőttképzési akkreditáció kitalálása, célcsoport meghatározása az
elméleti és gyakorlati modulok miatt. Ennek eredményeképpen kompetencia
bizonyítványokat adhatunk csak ki.
Döntés: Judit összeállítja a teendőket, a meghozandó döntések listáját.
Felvesszük a kapcsolatot az Integratív egyesülettel. Dia információt gyűjt a
hasonló képzésekről, és arról, hogy kik a kontakt személyek.
c. Gestalt alapképzés
Első tájékoztatás hétfőn, nov. 27-én lesz a Gestalt Est keretein belül. Maga a
képzés márciusban indulhat.
Az alapszabályban Judit utánanéz, hogy Ila mint elnök képezheti-e a tagokat.

Utánanézünk, hogy ki tarthatna még ilyen képzést a jövőben és szeretne-e?
Laci utánanéz, hogy a világban milyen Gestalt Intézetek milyen képzést csinálnak.
Ilyen típusú alapképzést – más előadókkal – máskor is szervezünk.
Emellett gondolkodunk egy következő képzésben, amely akkreditált és hosszabb
távú, több előadós. Utóbbi tartalmazna egy alapozó képzést, és erre építve
választható modulokat.
4. Projekt teamek – Kérdőív (Tagságkutatás)
Megszületett a tagságkutatási kérdőív. A jelenlévők átnézik, véleményezik.
5. E-mail lista
Ádám javaslatát elfogadtuk. Dia veszi fel vele a kapcsolatot.
6. Honlap megújítása
• Gestalt terapeuták és más Gestalt irányultságú tanácsadással foglalkozók
szakemberek kaphassanak hirdetési felületet a honlapon.
Feltételei: 1. MaG tagság
2. Szakirányú képzettség
3. Két MaG tag ajánlása
Az elnökség a honlap megújítása mellett döntött. Csaba kézbe veszi a folyamatot,
létrehoz egy projekt teamet. A koncepcionális döntéseket az elnökség hozza a projekt
team javaslatai alapján.
Határidő: december 20. (részletek újratárgyalása)
Következő elnökségi ülés témái:
1. Jan ajánlata trénereknek
2. 2006 összefoglalása, lezárása

