ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. szeptember 17.
Készült: 2009. szeptember 17-én 9.30-tól 13 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van: - elnökség: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám
- tagság: Bence Judit, Dr. Répássy Helga
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
1. Terápia tréning
2. Alapképzés
3. Grafikai munkák
4. Honlap
5. Együttmőködések
6. Operatív munkák
7. Tréningbeszámoló: Sylvia Crocker Fleming
8. MaG szervezeti mőhely
9. Szakértıink a honlapon
10. OSDI
11. Body tréning
12. Tréningbeszámoló: IsraGIC tréning júliusban Izraelben
1. Terápia tréning
Az elnökség fontosnak tartja, hogy már a tréning kezdetén tiszta kereteket határozzon meg. Ez
minden résztvevı számára biztonságot jelent.
Döntés: 4 szavazattal az elnökség elfogadta, hogy ne legyen magyarra fordított irodalom a
csoportnak, így az 1. csoport azok részére indul, akik vállalják az angolul olvasást
Ila tájékoztatja Daant az induló csoportról. Ila megkeresi azt a szervezıt, aki átveszi és
hatékonyan végzi a tréninggel kapcsolatos munkákat. Ádám átnézi az elkészült ktg-tervet.
Arról késıbb születik döntés, hogy legyen-e tolmácsolás.
2. Alapképzés
A meghirdetett csoport létszáma betelt. Nagyon sokan jelezték részvételi szándékukat. A
várólistán annyi jelentkezı van, hogy az elnökség döntése alapján Loránd meghirdeti a II.
csoportot, a képzıkkel egyeztetve. A teremfoglalást, ami az I. csoport napját követı napon lesz,
Ági intézi.
3. Grafikai munkák
Döntés: A grafikai munkák elvégzéséért a megbízott 60.000 Ft + ÁFA összegő számlát nyújthat
be.
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4. Honlap
Egy szuper együttmőködés után elkészült az Egyesület régóta várt honlapja. Egy letisztult,
áttekinthetı, könnyen alakítható és kezelhetı honlap született.
Döntés: Az elnökség a projekt teamnek (Dia, Ádám, Olivér, és Tóth István fejlesztı és
projektvezetı) 20.000 Ft költıpénzt szavazott meg a jogos ünnepléshez.
5. Együttmőködés
Fontos egyesületi cél, hogy minél többen ismerjék meg a Gestaltot. Az elnökség ezért szeretne
kapcsolatban maradni azokkal, akik a MaG-on kívül szerveznek gestaltos programokat.
6. Operatív
Fekete Éva (egyik banki aláíró) elnökségbıl való távozása miatt új banki aláíróra van szükség.
Malatinszky Judit vállalta el. A módosítást Ági intézi.
7. Tréningbeszámolók: Sylvia Crocker Fleming
Sylvia Fleming elıadásáról Malatinszky Judit számolt be.
8. MaG szervezeti mőhely
2009. november 11-12-ig tart. Dia felvette a kapcsolatot Jannal, tisztázták a ws-sel kapcsolatos
feltételeket. Az elnökség úgy döntött, hogy a workshopra meghívja azokat az alapító tagokat, akik
menet közben kiléptek a MaG-ból.
9. Szakértıink a honlapon
Viga Orsi mint a projekt vezetıje, meghirdeti a megjelenés feltételeit. A honlapon Gestalt alapon
dolgozó szakemberek (coachok, szervezetfejlesztık, szupervizorok, terapeuták és trénerek)
mutatkozhatnak be.
A honlapra automatikusan felkerülhet az, aki részt vett a következı képzések valamelyikén:
Flow Coaching School, 2003-2007 Integratív terápia tréning, International Organization and
System Development képzés. Ötletként felmerült a kreditpontgyőjtés rendszere – bizonyos
képzések bizonyos kreditpontot érnének – de ezt nem véglegesítettük.
Ha másfajta Gestalt képzésen vett részt a jelentkezı, akkor a jelentkezését követıen az Elnökség
fog dönteni a megjelenésedrıl.
10. OSDI-Dunakiliti
Dunakilitin tartotta az OSDI IX,. évfolyama a program egyik tréningjét, így magyarországi
ügyfelekkel is tudtak dolgozni a képzés keretében a résztvevık. Eddig nagyon jók a visszajelzések.
5 magyar és egy finn cég vett részt ügyfélként a tanácsadásban – errıl a beszámolókat feltesszük
majd a honlapra.
11. Body tréning
Viga Orsi szervezi, Arye Burstyn és Yaavoc Kaiser tartják, 2010. 01. 14-16 között. Nemoksára
elindul a meghirdetés.
12. Tréningbeszámoló: IsraGIC tréning júliusban Izraelben
Magyarországról 5-en vettek részt most júliusban ezen a tréningen: Erıs Ilona és Bozsogi Dia a
Body modulon, Viga Orsi, Echter Edina és Bence Judit az A/B modulon. Erıs Ila, elsıként
Magyarországról, elvégezte mind az 5 modult, és megkapta ezért a diplomáját.
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Teendık:
Ila:

Dia:
M. Judit és Loránd
Ádám:
Ági:

− Ila tájékoztatja Daant az induló csoportról.
− Ila megkeresi azt a szervezıt, aki átveszi és hatékonyan végzi a
tréninggel kapcsolatos munkákat
− Dia beszámolóját felteszi a honlapra
− Tagságban kiküldeni a levelet a mőhelyrıl.
− Alapképzéssel kapcsolatos megbeszélés
− Terápia tréning ktg tervét átnézi
− Alapképzés II. csoport teremfoglalás
− 3. banki aláíró

Következı 2 elnökségi ülés idıpontja:
- 2009. október 15. 9.30-13.00
- 2009. november 10. 13.00-17.00
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