MaG Elnökségi ülés
2007. május 29. 11.30 – 15.00
Jelen van: Erős Ila, Bozsogi Dia, Sz. Fekete Éva, Mosonyi Szilárd, Viga Orsi
Témák:
1. Szili csatlakozása - elnökségen belüli szerepek újrabeszélése
2. Elnökség bemutatkozása a tagságnak
3. Elnökségi kommunikáció: elnökségi ülés meghirdetése, jegyzőkönyv elküldése
4. Terápia tréning csoport - elnökség
5. Gestalt szakemberek és programok támogatása - feltételek
6. Leaders' konferencia
7. Alapszabály beadása
8. Akkreditáció
9. A tagságkutatás eredményéből milyen következtetésekre jutottunk és milyen lépéseket
tervezünk?
10. Gestalt estek
11. Beszámoló az Gestalt outdoor tréningről
Tartalma, Döntések:
1. Szili csatlakozása - elnökségen belüli szerepek újrabeszélése
Az elnökségi tagok gondolatai: Szili megérkezése az elnökségbe a terápiás csoport
megjelenésének erősödését jelenti, ami jó, nagyobb biztonságot jelent, az indulatáttételek
tompulását azáltal, hogy a csoport jobban képviselve van. Szakmailag is erősödik a csoport.
Lágyságot hoz a csoportba, színt, szeretetet.
Szili szeretne kapocs lenni a terápiás csoport és a MaG között, megtartva a csoport tudását,
szakmaiságát beintegrálni a MaG-ba. Ne váljon ketté a csoport és a MaG:
Szeretne részt venni a terápiás irány oktatásának továbbvitelében. Indítani egy hosszú távú
képzést. Már gyűjtögeti is az érdeklődőket.
Fontos, hogy maga az egyesület is működjön gestaltos módon.
Elnökségen belüli szerepek alakulása: Olyan feladatokat, amelyekhez nem értünk, azokat
kiadjuk (pl. pénzügy).
2. Elnökség bemutatkozása a tagságnak
Elnökség egyénenként bemutatkozik a tagságnak a honlapon. A tagság megkapja link
formájában a hozzáférést ehhez az információhoz.
3. Elnökségi kommunikáció: elnökségi ülés meghirdetése, jegyzőkönyv elküldése
A meghirdetéskor írjuk meg mindig a következő ülés napirendi pontjait. A jegyzőkönyv
kiküldésénél a napirendi pontokat emeljük ki. Az egyes napirendi pontokról bővebben írunk.
Mindenki a saját témájáról külön is ír bővebben. Ennek formája lehet a hírlevél. A hírlevet
minden elnökségi tag alá fogja írni.
4. Terápia tréning csoport - elnökség
Dia 7 terápiás csoporttaggal találkozott eddig, 3 csoporttaggal nem tudott még beszélni.
Készült a beszélgetésekről jegyzet, van élményanyag. Miután a hátralévő három beszélgetés

is megtörténik, Dia összefoglalót készít belőle, melyben benne lesz az interjúk tartalma, az,
hogy milyen időszakra vonatkozik, valamint a Dia viszonyulása és a javaslatai. Részletek
nem. A hogyan továbbról ezek után tudunk dönteni.
Szili szeretne Diával az összefoglalás után együttgondolkodni a további lépésekről. Szívesen
beszél a csoporttagokkal, letisztítva az eddigi folyamatokról a jövőbelieket. A csoport
lezárulásával egyre nagyobb jelentősége lesz a kapcsolatnak a MaG és a csoport között.
5. Gestalt szakemberek és programok támogatása - feltételek
Azok számára, akik Gestalt irányban kiképződtek, a MaG adjon marketing felületet a
honlapon. Ezzel jól jár mind a szakember, mind az egyesület. Kerestünk arra embert, aki ezt a
folyamatot összefogja, de nem volt eddig rá lehetőség. Az ötlet jó, a részleteket kell
kidolgoznunk, melyet a honlapos felelős is el tud végezni. Orsi, Judit és Szili kidolgozzák a
feltételrendszert és azt, hogy hogyan is nézzen ki ez a felület, milyen információkkal.
A lehetőség kizárólag a tagságra vonatkozik, számukra jelent lehetőséget.
Eddigi feltételek voltak: Két MaG ajánlása, amihez még további szakmai feltételekre is
szükség van.
A következő elnökségi ülésig a „Szakembereink a honlapon” team beszámol munkájáról.
A programok támogatásának feltételeiről. (Mely tréningek élvezhetik a MaG támogatását).
Feltételek:
a. A szervezetből 1 vagy 2 ember költségtérítésesen vehessen részt, hogy tudjuk,
hogy mihez is adja a nevét az egyesület. Optimális esetben megelőzi a támogatást.
b. A MaG tagok kapjanak 20 % kedvezményt.
c. Az alapelvek mellett minden programot szakmailag megvizsgálunk és egyedileg
bíráljuk el a támogatást.
d. A képzés elvégzéséről oklevél vagy igazolás készül, melyet a MaG elnöke is aláír.
A feltételekkel kapcsolatos döntések meghozatalához az elnökség tagjainak – egyéni /
személyes végiggondolása, azonosulása miatt időre van szükség. A döntést a következő
elnökségi ülésen hozzuk meg.
6. Leaders' konferencia
A következő konferencia Magyarországon lesz és Ila és Dia a szervezői. Ezt mintegy egy
hónapos tárgyalások eredményeként dőlt el. A feladatok és felelősök meghatározásának a
folyamata zajlik.
A konferencia 2009. májusában lesz a Gestalt vezetőinek szólóan. Ez zárt konferencia.
Két további nyitott konferencia lesz még: A cikkekben / folyóiratokban publikáló gestalt
szakemberek részére, és az un. Gyökerek konferencia.
Az elnökség felhatalmazta Diát és Ilát, hogy elindítsa a konferencia szervezését.
7. Alapszabály beadása
Judit véglegesíti az alapszabályt, kérelmet, hogy beadható legyen. Ez a jövő hétre elkészül.
8. Akkreditáció
A kitöltött táblázat körbemegy az elnökségen és beleírja mindenki a saját információját.

9. Gestalt estek
Judit levelet küldött a tagoknak a projekt teamnek, de nem jött létre találkozó. Egy jelentkező
van a szakmai munka / előadók felkutatására, felkérésére, az operatív feladatok ellátására
nem. Még egy MaG tag nyitott az együttműködésre. Judit levelet küld a potenciális projekt
tagoknak, hogy aki szeretne, csatlakozzon a munkához.
10. Beszámoló az Gestalt outdoor tréningről
Dia határidővel a résztvevőktől kér visszajelzést, megjegyzést az élményeikről.
Tervezett témák:
1.Honlap megújítása, ki lesz érte a felelős. Arculat.
2. Csaba szerepeinek átvétele
3. A tagságkutatás eredményéből milyen következtetésekre jutottunk és milyen lépéseket
tervezünk?

Következő elnökségi ülés időpontja: 2007. július 09. 17.00

