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NAPIRENDI PONTOK TARTALMA, DÖNTÉSEK:

1. Tréningek 2008-ban
a. Áprilisi tréning – tapasztalatok
A programot Ila hirdette meg először, ő készítette a költségvetést és egyeztetett
előzetesen a trénerekkel. Az elnökség szavazatai alapján Havasi Judit kapta a
szervezői feladatokat: a program eladásának folytatása, résztvevők toborzása,
trénerekkel kapcsolattartás, szállás szervezés, kapcsolattartás a résztvevőkkel.
Tapasztalatok a jövőre nézve:
- pontos feladatlista a szervező számára,
- az előkészítésbe és hirdetésbe is be kell vonni,
- helyszínszervezési feladatok,
- trénerek „eligazítása” Budapesten/a helyszínen,
- részletes meghívólevél küldés a tréning előtt a résztvevők számára.
b. Őszi tréning – szervezés
Milyen legyen a szervező:
- szívesen telefonáljon
- személyes hangú kapcsolattartás
- ha elakad, kérdezzen
- ha ötletei vannak, mondja/csinálja
A szervező díjazása:
1. ha a program veszteséges vagy nullszaldós: a részvételi díj 50%-ért vehet részt a
tréningen
2. ha a program nyereséges: ingyen vehet részt
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Feladatok:
-

meghirdetés és marketing
költségek figyelése
kapcsolattartás a trénerekkel és a résztvevőkkel
jelentkezések adminisztrálása
trénerek utazásával, szállásával kapcsolatos teendők elvégzése
helyszín, ellátás, tolmács szervezése
oklevél és értékelőlap szervezése

Dia készíti a költségvetést, ehhez András ad információkat (Liget Hotel árak,
Stockholm-Bp. repjegy árak).

2. Honlap
Szili átadja a gestalt.hu-t az Egyesületnek, viszonzásul azt kéri, hogy a terápia tréning résztvevői
legyenek kiemelten a holnapon. Erről az elnökség még egyeztet vele. András elintézi, hogy az
Egyesület tulajdonában levő gestalt-hungary.org domaint átirányítsák a gestalt.hu-ra. András
utánajár a Dataglobe-nál, hogy a gestalt.hu áthelyezésével kapcsolatban minden rendben van-e.
Judit küld bemutatkozó szöveget és képet magáról. Dia beszél Jack-kel, aki küld június 2-ig 7
honlap dizájn-t, ebből az elnökség kiválaszt egyet.
Június 30-ig elkészül a dizájn, fel lesz töltve tartalommal és a gestalt.hu-n az új honlap jelenik
meg. Szili július 15-ig beszámol, hogy hogyan áll a honlap projekt, ez alapján az elnökség dönt a
folytatásról.
Az elnökség álláspontja a dizájnnal kapcsolatban:
- ne legyenek erős színek
- honlap színei illeszkedjenek a logóhoz
- egyszerű, lekerekített dizájn
- világos háttér
- max. 7 verzió, ebből választ egyet az elnökség

3. Alapozó
Mosonyi Szili június 30-ig prezentálja, hogy ki mit csinál, milyen a program felépítése. Időbeli
elosztás lehet a 2007-es alapján: 4 alkalom, délutánonként.

4. Terápia tréning
Javaslatok a nemzetközi Gestalt közösségtől:
legyen Budapesten
szívesen segítenek, programot tartanak
EAGT (European Association for Gestalt Therapy) elnöke felajánlotta a segítségét
Seán ősszel tud segíteni a részletekben
Az érdeklődőkről Ila elkezdett vezetni egy táblázatot.

2

Teendők szétosztása:
Dia
Szili
-

őszi programhoz készít költségvetést
Jack-nek elküldi a dizájn szempontokat
gestalt.hu átadását az Egyesületnek intézi (Andrással)
beszámol a honlap állapotáról július 15-én
június 30-ig beszámol az alapozó tréning trénereivel folytatott megbeszélésekről és a
program felépítéséről

András
- őszi programhoz repjegy árakat és szállás árakat küld Diának
- gestalt-hungary.org átirányíttatja
- megérdeklődi, hogy a gestalt.hu átregisztrálása rendben van-e

Következő elnökségi ülés időpontja: még egyeztetés alatt
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