MAG Elnökségi ülés
2007. fevruár 22. 9.30-13.00
Jelen van: Erős Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva, Morvai Csaba, Viga
Orsi
Témák:
1. Gestalt támogatású outdoor tréning kérdése
2. Gestalt estek
3. Tagságkutatás
4. Terápia tréningcsoport
5. Akkreditáció
6. Alapozó tréning
7. Közgyűlés időpont
8. Pszichoterápia konferencia
9. Szakemberek feltétele a honlapra
10. Sean tréning
11. Tagdíjkedvezmények
12. Honlap
13. Egyesületi pénz lekötése
Dontések:
1. Gestalt támogatású outdoor tréning kérdése
MaG szakmai támogatásával indulhat. Ila veszi fel velük a kapcsolatot.
2. Gestalt estek
Dia átszeretné adni a szervezését. További szervezőre kiírást állít össze. A jövőbeli
szervezőt információval fogja támogatni.
3. Tagságkutatás
Megkaptuk a tagságkutatás eredményét, ami nagyon gondolatébresztő munka lett,
ezért köszönet azoknak, akik dolgoztak benne. Feldolgoztuk az egyes tételeket, és a
következő megállapításokat tettük, ill. döntéseket hoztuk:
● Szakmai programok iránt nagy az érdeklődés.
● A közgyűlést du.17 órára érdemes meghirdetni, ahogyan az elnökségi üléseket
is, hogy könnyebben tudjanak eljönni az érdeklődök. (munkaidő után).
● A tagságkutató team utánajár egyes kérdéseknek, megjegyzéseknek.
● Dia bevállalja a hírlevelet, a munkához keres maga mellé társat.
● Taglistán szereplő adatok megadása önkéntes továbbra is.
● Ila meghirdeti a tagságban a szakmai adatbázis / ajánló összeállítását.
● Van igény szakmai kerekasztal beszélgetésekre, különböző irányzatok
képviseletében. Mindezt Gestalt est keretein belül.
● 2007-ben 200.000 Ft keretet tartunk fel pályázatok támogatására. A tagok
maguk jelezhetik, hogy milyen Gestaltos vagy kapcsolódó képzésen,
konferencián szeretnének résztvenni. Az elnökség dönt a támogatásról. A
támogatás mértéke maximum 50%, de nem több, mint 50ezer Ft. A
támogatásnak továbbra is a feltétele a képzésről összefoglaló összeállítása
és/vagy beszámoló tartása.
● Projekt-teamek mentorai az elnökség részéről, ahol van vezetője:

Kommunikációs projekt-team: elnökségi mentor: Bozsogi Dia, vezetője
Morvai Csaba
● Képzés-fejlesztés projekt-team: elnökségi mentor: Sz. Fekete Éva,
vezetője: Erős Ila
● Szolgáltatások projekt-team: elnökségi mentor: Malatinszky Judit
● Szakmai kapcsolatok projekt-team: elnökségi mentor: Erős Ila
A projekt-teamek határozzák meg céljaikat, és induljanak el ennek az irányába.
Gestaltos borkostoló túrát tervez, majd igény esetén szervez Malatinszky Judit,
Csé-vel megbeszélve.
●

●

4. Terápia tréningcsoport
Dia megkeresi a tréningcsoport tagjait két kérdéssel:
1. Mivel tudnának hozzájárulni a MaG-on keresztül a Gestalthoz?
2. Milyen támogatást szeretnének kapni ehhez a MaG-tól?
András informál a jelentkezők számáról. Minden modulra van elegendő jelentkezés,
tehát elindulnak a modulok. Szerződést a 9 részvevőből 7-en küldték vissza. Ők
vehetnek részt kedvezményesen. A tréning helyszíne megváltozott.
5. Akkreditáció
Dia felveszi a kapcsolatot olyan képző szervezettel, akik már akkreditáltak. Judit
megtudja, hogy az intézményi akkreditáció mibe kerül, feltételei melyek. Dia
táblázatot készít a különböző akkreditációval kapcsolatos információkról.
6. Alapozótréning
Két alapozó tréning indul, egy hét és egy óra eltolódással.
7. Közgyűkés időpontja
2007. május 09. 17.00 órától. Ha nincs meg a létszám, akkor 18.00 órakor kezdődik a
közgyűlés, előtte eseményekről történik beszámoló (pl. Görögországi konferencia,
vagy más, támogatott képzés, konferencia)
Erős Ila elnöki 3 éves terminusa most jár le.
8. Pszichoterápia konferencia
Ila a Pszichoterápia szerkesztőbizottságának tagja lett.
A MaG tagok pályázhatnak a Pszichoterápia konferencián való részvételre is.
Amennyiben valaki előadónak bejelentkezik, a teljes részvételi díjat fizetjük. Egy
részvételt támogatunk. Ha többen adnak elő, valamennyiük részvételét támogatjuk.
9. Szakemberek a honlapra
Dia ír erről egy levelet
10. Sean tréning
Dia egyeztet Seán-nal, ha minden rendben, akkor meghirdetjük, szervezése elindul. Ha
lehet, idén ősszel meglesz.
11. Tagdíjkedvezmények
Nem szavaztunk meg külön kedvezményeket, mert a képzési támogatásként építettük
be a kedvezményeket.
Tagdíjak befizetéséről küldünk számlát kísérő levéllel együtt. Dia állítja össze a
levelet, Bíró Ági, a pénzügyes küldi a számlát.

Dia hírlevélként küldi ki az információkat:
pályázati felhívás: Gestalt est, pszichoterápiás konferencia, szakemberek honlapra,
tagságkutatás eredménye, 2006-ban mi történt, 2007-es lehetőségek, közgyűlési
információ.
12. Honlap
Projekt-team foglalkozik vele.
13. Egyesületi pénz áthozatala a régi bankból, részben lekötése: Folyamatban van.
Következő elnökségi ülés időpontja: 2007. március 12., 17.00 – 20.00

