ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2011. május 23.
Készült: 2011. május 23-án 10 órától 13 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Bence Judit, Malatinszky Judit
- tag: Szobonya László, Földi Miklós Dániel
- jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
- választott levezető elnök: Schmideg Ádám
Napirendi pontok:
1. Elbúcsúzás Ágitól
2. GTK2
3. Támogatás egyeztetése Szobonya Lacival
4. Ézsöl Andi: Playbacket hogyan lehet közelebb hozni a MaG-hoz
5. Ellenállás tréning státusz + pályázatok
6. Közgyűlés
7. Jövőkép
1. Elbúcsúzás Ágitól
Novák Áginak egy kis ajándékkal megköszöntük a munkáját és jó utat kívántunk neki.

2. GTK2
Jól sikerült a májusi nyílt nap, Marina, az egyik képző részvételével. Jelenleg öt jelentkezési
lap érkezett be, vannak, akik szóban jelezték a szándékukat, illetve vannak érdeklődők. A
pszichológusokat megcélzott vonal nem annyira jött be, az eddigi jelentkezők főleg HR és
szervezetfejlesztő vonalról jöttek.
A felvételi interjúkat Sáfrány Kinga, Schmideg Ádám, Jókay Rita és Bozsogi Dia fogják
tartani.
Extra igények is merültek fel érdeklődőktől: nincs-e valami kisebb lélegzetvételű, hasonló
képzés, illetve beszámítható-e eddigi máshol képződés.
Következő nyílt nap mérföldkő lesz abban, hogy a nyári szabadságolás előtt ránézzünk,
hogy állunk. Építünk azoknak az energiáira is, akik már jelentkeztek, és nekik is érdekük,
hogy elinduljon a képzés, emellett szívesen tesznek érte és ötleteik is vannak.
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3. Támogatás egyeztetése Szobonya Lacival
Laci támogatási összeget nyert a MaG-tól a GTK részvételhez, de elmaradt annak
véglegesítése, hogy mit fog érte csinálni.
Laci szívesen foglalkozna azzal, hogy a jövőkép tükrében felmérje azt, hogy a jelenlegi
tagság és külső szakmai szervezetek hogyan látják a MaG-ot, és mi következik ebből. A
célja, hogy ez megalapozzon egy marketing tervet, hogy hogyan mutatjuk meg magunkat
tudatosan a piacon, a környezetünkben.
Beszéltünk a konkrét lépésekről is, aminek része egy belső és egy külső felmérés arról, ki
hogy látja a MaG-ot, illetve egy workshop az eredmények feldolgozására. Abban
maradtunk, hogy Laci hétfőre leírja, hogy ennek a folyamatnak mik lennének a konkrét
lépései, és ehhez mire van szüksége tőlünk.
4. Ézsöl Andi: Playbacket hogyan lehet közelebb hozni a MaG-hoz
A playbacknek és a gestaltnak van köze egymáshoz. Andinak az a célja, hogy a playbacket
ismertebbé és népszerűbbé tegye, ehhez jó helynek látja a MaG-ot. Lehetne Gestalt Est,
lehetne a tagságnak playback sajátélmény lehetőség. Az is felmerült, hogy esetleg a
playback-es közösség meg érdeklődhet a gestalt irányzat iránt, ennek kapcsán beszéltünk
róla, hogy esetleg jelenjünk meg a nyári playback ’konferencián’.
5. Ellenállás tréning státusz + pályázatok
25 fizetős résztvevő van, nagy részük befizette a díjat. A szervezéssel minden rendben
van.
Jókay Rita pályázott 50.000 Ft támogatásra. Az elnökség jelenlévő négy tagja egyhangúlag
megszavazta a támogatást. Rita felajánlására építve az elnökség javaslata egy Gestalt Est és
egy egy oldalas beszámoló írása. Judit az elnökség javaslatát továbbítja Éva felé, aki
egyezteti ezt Ritával. Bármi is lesz a vállalás, meg fogunk állapodni teljesítési határidőben.
A diákpályázatra egy hallgató jelentkezett, oktatói ajánlással. Az elnökség 3 igen és 1
tartózkodás arányban támogatja a pályázatot. A hallgatótól vagy fordítást vagy beszámoló
írását fogjuk kérni.
6. Közgyűlés
Egyetlen napirendi pont lesz, a pénzügyi beszámoló. Dia holnap körbeküldi a mérleget és
a pénzügyi beszámolót holnap, hogy az elnökség előre ránézhessen.

7. Jövőkép
Az elnökségben beszélgettünk a jövőképről, és a jelenlegi működésünkről. Ezt a
beszélgetést tervezzük folytatni.
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Elmaradt napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GTK train-the-trainer
Képzési rendszer
Pénzügyi beszámoló
NOGT
GTK1
MaG mint üzleti vállalkozás
pályázati koordinátor
terapeuták / szervezetfejlesztők a honlapon
MaG Facebook profilja
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