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1. Terápia tréning – Rita
1. Pályázat és akkreditáció.
Ez a két kérdés még megbeszélésre és döntésre vár. Rita véleménye szerint, mielıtt ezekre
a témákra rátérnénk, elıtte a többi, már folyamatban lévı ügyet és kérdéseket kell
befejezni ill. döntést hozni. Ezek:
2. Marketing és kommunikáció
Mielıtt kinyitnánk a szociális, tanári és pszichológus irányba a lehetséges résztvevıi kört,
elıtte a coachok, szupervizorok, tanácsadók körét kellene még jobban elérni. Ezzel
kapcsolatban elkezdtünk együtt gondolkodni egy marketing-kommunikációs tanácsadó
céggel is. Ebben a témában a következı megbeszélés június 21-én este lesz.
Malatinszky Judit vállalja, hogy segít elérni a Károli Egyetemen végzett szupervizorokat,
hogy értesüljenek a terápia tréningrıl.
3. Nyílt nap szervezése
Augusztusra terveztük korábban, hogy tartunk még egy nyílt napot. Kérdés, hogy van-e
erre szükség, mert már közel járunk a 15 fıs jelentkezıi létszámhoz.
A júliusi elnökségi ülésen visszatérünk erre, addigra látni fogjuk, hogy hogyan alakul a
jelentkezık létszáma. Abban is döntést kell hozni akkor, hogy ha tartunk nyílt napot,
akkor az csak a terápia tréningrıl szóljon, vagy az egész MaG megjelenjen, minden
tevékenységével.
4. Külföldi résztvevık
DÖNTÉS: a Terápia tréningre külföldi résztvevık is jelentkezhetnek

5. Tanulmányi szerzıdés
Rita és M Judit közösen dolgoznak a tanulmányi szerzıdésen.
2. Alapképzés lezárás-Loránd
Megtörtént az Alapképzést tartó trénerekkel a képzés értékelése, visszajelzések megbeszélése,
a képzés lezárása. A résztvevıi visszajelzések és a trénerek tapasztalata alapján a következı
tanulságok vonhatók le.
- A résztvevık jelentıs többsége elégedett volt és élvezte a képzést.
- Kell egy tudatos összehangolt tervezés a képzık részérıl, a következı alapképzés
elıtt
- A jelenlegi képzık szívesen vesznek részt egy következı képzésben.
- Döntést kell hozni, hogy a következı alapképzés egy strukturált, egy ívet felmutató
képzés legyen vagy Gestalt szeletek
- Legyen egy szakmai vezetı és külön egy szervezı
3. Új alapképzés indítása
DÖNTÉS:
1. İsszel a MaG Újra indít Alapképzést
2. Szponzor az elnökség részérıl: Loránd
3. Lesz külön szervezı és külön szakmai vezetı
4. A szervezıi pozíciót meghirdeti a tagság körében Loránd
5. A szakmai vezetıt meghirdeti a képzık és az elnökség körében: Loránd
4. ODWS részvételi lehetıség
A MaG támogatta az ODWS szervezését pénzzel. Ezért cserébe kaptunk egy ingyenes
részvételi lehetıséget. A részvételi jegy ára és értéke igen jelentıs, több mint a támogatás
összege volt. Ezért körültekintıen ki kell dolgozni annak a feltételeit, hogy ki vagy kik és
milyen feltételekkel kaphatják meg ezt a lehetıséget a MaG-tól.
Pályázatot fogunk kiírni a tagság körében, melynek feltételeirıl az elnökség e-mailben dönt.
Az alternatívákat Ádám összegzi és körbeküldi.

5. SZMT konferencián Gestalt program
A tagságnak kiküldött felhívásra senki nem jelentkezett, hogy programot szeretne tartani az
SZMT konferencián. Judit és Ádám együtt gondolkodnak azon, hogy összeállítanak egy
programot.
6. Stratégia
Tartunk egy zárt elnökségi ülést, ahol CSAK a stratégiáról lesz szó. Az eddigi ötleteket,
terveket, inputokat, folyamatokat nézzük át. Tudatosítjuk az irányt, ami felé a MaG haladni
fog középtávon és mindezt olyan formában kommunikáljuk, hogy ehhez mások is tudjanak
csatlakozni.

Teendık:

M. Judit: Felveszi a kapcsolatot a Károli egyetem szupervizoraival ill. a szakvezetı tanárral
K. Loránd: Meghirdeti a következı alapképzés szervezıi pozíciót a tagság, és szakmai
vezetıi pozíciót a képzık és az elnökség körében
B. Judit: szervezi a zárt elnökségi ülést
M. Judit és Sch. Ádám: SZMT konferencián Gestalt megjelenésrıl gondolkodnak
Sch. Ádám: körbeküldi az ODWS-re pályázás alternatíváit

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 2010. július 16. 10-13 óráig , Flow Tréningközpont.

