ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2009. december 09.
Készült: 2009. december 9-én 9.30-tól 12.30-ig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Erıs Ila, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Kis-Tamás Loránd, Schmideg Ádám
- Forrai Mária és Domonyi Éva
- jegyzıkönyvvezetı: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:
1. Gestalt Estek
2. Terápia tréning projekt
3. Együttmőködés más szervezetekkel: Ezoterikus Iskola
4. Alapképzés
5. Visszajelzések az elnökség mőködésérıl
6. Pályázatok: Body tréning
7. Beszámoló a Syilvia Crocker Fleming tréningrıl
8. Stratégiai együttmőködés más hazai Gestaltos kezdeményezésekkel
9. Honlap karbantartása
10. Les-féle távoktatás demóról beszámoló
1. Gestalt Estek
Forrai Mária és Domonyi Évi jelentkezett a meghirdetett Gestalt Est szervezıi pozícióra. Dia
elvállalta az összekötı kapocs szerepét a szervezık és az elnökség között.
2010 elsı évadjában 5 estet tervezünk, januártól májusig.
Ötleteltünk, hogy kiket lehetne meghívni estet tartani:
• Mosonyi Szilárd – párkapcsolat
• Body tréninget tartók (Arye, Yaacov)
• Gestalt és idıgazdálkodás
• Pályázati támogatottakat megkérdezni, tartanának-e valamit
• Meghirdetni a MaG-ban, ki tartana Gestalt Estet
2. Terápia tréning projekt
Következı feladat: szervezıt kell keresni, és kell valaki az elnökségbıl, aki ennek a szponzora, aki
képviseli az elnökségben, meghozza / elıkészíti a szükséges döntéseket.
Ila ír egy hirdetést a szervezıi pozíció meghirdetésére. Ez a pozíció addig vagy kicsit tovább tart,
amíg elindul a képzés. A munkát most veszi át Ilától a szervezı, amilyen fázisban most tart, és a
nyitott kérdéseket továbbviszi.
Feladatok: kapcsolattartás a képzés tartójával, idıpontok megszervezése, jelentkezık toborzása,
kapcsolattartás az érdeklıdıkkel, a jelentkezések fogadása, a képzés operatív elıkészítése (a
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kezdeti tréningek repülıjegy, szállás, költségek vezetése, ellátás, teremfoglalás, stb.), információk
folyamatos átadása.
Elvárások: beszéljen angolul, türelmesen válaszolja meg a felmerült kérdéseket, jól szervez.
Ez az ember lehet olyan, aki részt akar venni a képzésben, és a munkájáért cserébe kedvezményt
kap.
Ila a megírt hirdetést körbeküldi az elnökségnek, és írásban hozunk döntést a kedvezmény
mértékérıl.
Felmerült, hogy a jelentkezık közül néhányan fordítanának kedvezményért cserébe. Ebben az
esetben mindenképpen próbafordítást kérünk. Ebben a kérdésben nem hozott döntést az
elnökség.
Az elnökségi tagok gondolkodnak, hogy vállalják-e a szponzorációs szerepet.
3. Együttmőködés más szervezetekkel: Ezoterikus Iskola
Megkeresett minket Weisz Ildikó, hogy nyitottak vagyunk-e részt venni kihelyezett tagozat
kialakításában egy induló ezoterikus iskolában. Judit felveszi velük a kapcsolatot, és további
infókat szerez.
4. Alapképzés
Loránd Ágitól beszerzi a befizetési információkat, és utánajár az esetleges kintlevıségeknek.
Az egyik résztvevı beteg lett, kórházba került. Egy alkalommal volt, a többin nem tud/tudott
részt venni. Három olyan opciót ajánlottunk neki, amiben figyelembe vesszük a helyzetét. Várjuk
a válaszát, hogy melyik megoldás mellet dönt. Az elsı alkalomért azt a díjat számoljuk neki, amit
másoknál számolunk, ha egy alkalomra jelentkeztek (35 000 Ft).
5. Visszajelzések az elnökség mőködésérıl
Az elnökség levélben kapott visszajelzést az egyik MaG-tagtól több témában:
 a programszervezı kiválasztása minden esetben meghirdetéses alapon mőködjön
 milyen elismerés jár a MaG-on belüli munkáért (akár elnökségi tag, akár tag végzi)
 a programok szakmai felügyeletének kérdése
 általában nézzünk rá, mennyire demokratikus alapokon mőködik az egyesület.
Az elnökség szerint ezek fontos felvetések, amik részben a szervezet kultúrájából adódnak, és
mivel most változni fog a szervezet, érdemes ezekre újra ránézni. Ezt az új elnökségben tervezzük
megtenni.
Loránd és Dia kézbe vesz egy olyan projektet, aminek keretében az elnökség visszajelzést kér a
tagoktól a mőködésérıl. Még decemberben kiküldjük errıl az e-mailt.
Témaként felmerült a MaG-on belüli elismerés: az elmúlt években több olyan visszajelzés is
elhangzott, hogy a tagok kevés elismerést kapnak a MaG-on belüli munkájukért. Errıl is kérünk
visszajelzést a fenti levélben.
Dia személyesen is válaszol az illetınek a felvetéseire.
6. Pályázatok: Body tréning
A Body tréningre eddig 2 pályázat érkezett be az elnökséghez. Ez az elsı alkalom, hogy egy
programra többen pályáztak.
Az elnökség ezen szempontok alapján hoz döntést:
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- hogyan forgatja vissza a MaG-ba a pályázó a programon tanultakat
- eddig hogyan segítette a munkájával a MaG-ot (elismerés)
- eddig mennyi támogatást kapott (összesen mennyit, milyen régen)
A döntésben négy elnökségi tag vett részt (Ila, Dia, Ádám, Loránd). A pályázatok elolvasása után
a bizottság döntése értelmében Fekete Éva nyerte el a pályázati támogatást.
7. Beszámoló a Syilvia Crocker Fleming tréningrıl
Judit beszámolt a tréning szakmai tartalmáról, illetve arról, hogyan mutatta be a MaG-ot a
tréningen.
Gestalt Estekhez merült fel egy újabb ötlet: DVD-n lévı terápiás üléseket (Virginia Satir, Fritz
Perls) közösen megnézzük és megbeszéljük a tapasztalatokat.
8. Stratégiai együttmőködés más hazai Gestaltos kezdeményezésekkel
Az elnökség december 10-én találkozik, hogy felkészüljön az aktuális találkozóra.
Kimaradt témák:
9. Les – távoktatás demóról beszámoló
10. Honlap karbantartása

Teendık:
Ila:
Dia:

Marcsi és Évi
Elnökség

Judit
Loránd

• terápia tréning szervezıi hirdetést megírja, körbeküldi az
elnökségnek
• Loránddal kéz beveszi a visszajelzéskérést az elnökség
mőködésérıl
• személyesen megkeresi a visszajelzéseket adó MaG-tagot
• terápia tréning friss infóit felteszi a honlara
• elkezdik szervezni a 2010-es Gestalt Esteket
• terápia tréning szervezınek adandó kedvezményrıl döntést
hoz
• döntést hoz a pályázatról
• Weisz Ildikóval felveszi a kapcsolatot
• Alapképzés befizetéseknek utánanéz, kintlevıségeknek
utánajár

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 lezáró-ünneplı zárt elnökségit Dia megszervezi
 Ági dudlit csinál az év eleji elnökségikre
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