ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2010. július 16.
Készült: 2010. július 16-án 10 órától 13 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit, Kis-Tamás Loránd
- tagság: Jókay Rita
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
1. Terápia tréning
2. Pénzügyek
3. Stratégiajövıkép folytatás, zárt elnökségi
4. Alapképzés posztok
5. NOGT
6. ODWS pályázat

1. Terápia tréning - Rita
A jelentkezık közül 1 résztvevı visszalépett. Így jelenleg 12 résztvevı és 1 fix érdeklıdı várja a
képzés indulását.
A képzés minimum 15 és maximum 18 fı részvételével indul el.
Ezért szükség van még a képzés más csatornákon történı meghirdetésére. A különbözı
levelezési listákon újra megjelentetjük.
A tavaszi kampány tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy érdemes a Terápia Képzésnek
arculatot, design-t tervezni, és egy kicsit az ismertetı szövegét megújítani, hogy jobban
megjelenítsük a képzés egyedi jellegét és azt a magas minıséget, amit képvisel. Balatoni
Zsófit, egy kommunikációs ügynökség (Uniomedia Communications) munkatársát kértük meg
arra, hogy dolgozzon velünk rövid távon abban, hogy a képzés megjelenése profibb legyen,
hosszabb távon pedig abban, hogy a Gestalt nevét, hírét szélesebb körben tudjuk terjeszteni, és
ezzel bıvíteni tudjuk késıbbi Terápia csoportoknak vagy más Gestalt Egyesület által szervezett
képzéseknek a lehetséges résztvevıi körét.
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Jelenleg a Terápia Képzés célcsoportjának a MaG tagokat, a Gestalt iránt már érdeklıdıket,
coachokat, szupervízorokat, trénereket, szervezetfejlesztıket gondoljuk, számukra augusztus
folyamán újra elküldjük a megújított tájékoztatót.
Gondolkodunk egy Nyílt Napon is, amely nemcsak a Terápia Képzéshez, hanem a Gestalthoz (az
Egyesület munkájához) kapcsolódna, és megjelenhetnének benne a következı 1 évben tervezett
képzéseket is. Ennek megszervezésérıl augusztus folyamán hozunk döntést.
Rita Daant kérdezi, hogy milyen körbıl toborozhatunk még érdeklıdıket.
2. Pénzügyek- Dia
2010. május 20-án, a közgyőlés napján a MaG folyószámláinak egyenlege 3.200.000 Ft volt, most
1.200.000 forintunk van. Dia- Ádám- Ági idıpontot egyeztet, hogy átnézzék milyen forgalom,
illetve kifizetési kötelezettségek voltak ebben az idıszakban, ami miatt lecsökkent a
forintállomány.
Célunk, hogy lássuk tisztán az állandó költségeinket, (ami a programoktól független), illetve
ezeket lássuk részletezve az elnökség igényeihez igazodva, s ha szükséges, csökkentsünk néhány
költségen.
3. Stratégia-jövıkép folytatása - elnökség, a jkv. ezen részét Bence Judit vezeti
2010. 07. 12-én volt egy zárt elnökségi ülés, ahol az Egyesület jövıjérıl beszélgettek, hogyan néz
ki majd az Egyesület 2012 decemberében, milyen irányban halad, kik a partnerei.
Összességében:

A MAG 2012 DECEMBERÉBEN...
KI – a MaG 2012 decemberében...
MERRE – fı irányok: szervezetfejlesztés, terápia, civil
MIT – képzések, nemzetközi, szakmaiság
HOGYAN – milyenek vagyunk, hangulat
MIVEL – szervezeti háttér, infrastruktúra
Az Egyesület következı közgyőlésén folytatódik a tagokkal az együttgondolkodás.
Teendı:
- Bence Judit begépeli és elküldi az elnökségnek a jegyzıkönyvet
- Ádám kiküldi a tájékoztató-motivációs levelet.
4. Alapképzés- Loránd
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Újra indul az Alapképzés. Loránd fogja szponzorálni a kiválasztott szerezı munkáját.
a)
A szervezıi poszt meghirdetésre került. A kiválasztásnál a jelentkezıknek az alábbiakat
fogalmazzák majd meg:
- miért jelentkezel a szervezésre?
- hogyan indítanád el?
- miért válasszunk Téged?
- milyen támogatást igényelnél?
b)
döntés:
A szakmai vezetı Schmideg Ádám, az Egyesület elnöke lett.
Teendı: A kiválasztás email-en történik majd.
Döntés: Az operatív szervező Szemán Bea lett.
5. NOGT- Dia
a)
Az Egyesület NOGT-be való belépéshez minden feltétel teljesült. Alapszabálymódosításra van
szükség, egy olyan tevékenységet kell felvenni, ami: EAGT konform terapeuták.
Teendı:
- Alapszabály módosítása
- Szobonya László összegyőjti a belépéshez szükséges dokumentumokat
- Ági doodle-t készít a közgyőlésre szeptember 01-tıl.
b)
A MaG meghívást kapott szeptember 09-re a soron következı NOGT konferenciára.
Mindenképpen olyan menjen, aki kapcsolódik az NOGT-hez.
Teendı: Dia utána néz a kapcsolódó költségeknek, email-en folytatódik a döntés a kiválasztott
személy és a költségtérítés témában.
Döntés: Dia képviseli a MaG-ot, és a MaG az utazás költségeit fedezi.
6. ODWS pályázat – elnökség
Az ODWS-re kiiírjuk a pályázatot, melyben két opciót hirdetünk meg, megnézzük az érkezett
pályázatokat és email-en döntünk azoktól függően.
Az ODWS-en való kedvezményes részvételi lehetıségre két MaG-tagtól érkezett pályázat: Bence
Judit és Kozák Olivér. Mindketten a 2-es verziót választották, azaz negyedáron a konferencia
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felén vennének részt. Az elnökség e-mail-es szavazással mindkét pályázatot elfogadta, így Bence
Judit 22-24-én, Kozák Olivér pedig 24-26-án vesz részt a konferencián. Az elnökség még egyeztet
velük telefonon annak kapcsán, pontosan mit vár tılük a kedvezményért.

Teendık:
Dia
B. Judit
Ádám
Ági

utánanéz a kapcsolódó költségeknek, email-en folytatódik a döntés
a kiválasztott személy és a költségtérítés témában
begépeli és elküldi a zárt elnökségi jegyzıkönyvet
kiküldi a tájékoztató-motivációs levelet
doodle-t készít a közgyőlésre szeptember 01-tıl.

Szobonya László

összegyőjti a belépéshez szükséges dokumentumokat

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 2010. Augusztus 30. 10:00 – 13:00
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