ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2011. július 25.

Készült: 2011. július 25-én 10 órától 13 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Bence Judit, Bozsogi Dia, Kis-Tamás Loránd, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám
- jegyzőkönyvvezető: Kis-Tamás Loránd
- választott levezető elnök: Schmideg Ádám

Napirendi pontok:
GTK2 és ötletelés a GTK2 szervezéséhez (brainstorming lista)
Pályázati koordinátor
Jegyzőkönyv-vezetési folyamat
Párbeszéd az Elnökség és a tagság között
HATA - Tranzakcióanalitikus konferencia
IOSD demó lehetőség
Előző megállapodások nyomonkövetése

1.GTK2 (Terápia képzés 2. évfolyam)
2 új jelentkező van a legutóbbi megbeszélés óta, most 8-9 jelentkező van a képzésre. Ez bár
örvendetes változás, nem elégséges létszám a képzés elindításához. Ezért az Elnökség úgy dönt,
hogy a képzést idén nem indítja el.
A tervek szerint jövő évben (2012), szeptemberben indul az új képzés. A következő képzés
előkészítésénél figyelmet szentelünk annak, hogy a szervezés folyamatos és hosszú távú
tevékenységgel történjen.
Az elnökség ötletelést tartott a GTK2 kapcsán, felmerült ötletek (brain storming lista):
legyen folyamatos szervező, ne csak pár hónapra a toborzás szervezéséhez
üzenet: nem elmarad a képzés, hanem a kezdés jövő évben lesz
elnökségen belül legyen GTK team, aki folyamatosan figyel, csinál, stb.
“hűség bónusz”, azoknak akik már most jelentkeztek, hogy maradjanak jövőre is
közös találkozó az eddigi jelentkezőkkel, bevonni őket a további toborzásba

aki jelentkezőt hoz, az kedvezményt kap
külföldi vonal felvétele, hogy jöjjenek résztvevők külföldről is
népszerűsítés a pszichológus körökben
praktizáló terapeuták, mint külön célcsoport
kontakt a cseh intézettel tapasztalatokról, ötletekről, együttműködésről
Megalakult a GTK team (eddigi tagok: Bence Judit, Bozsogi Dia, Schmideg Ádám), és további
tagok megkeresése várható.
2. Pályázati koordinátor kiválasztása
Az Elnökség két tagja (Bence Judit, Malatinszky Judit) vállalta a pályázati koordinátor
személyének kiválasztását. Lezajlott a kiválasztási folyamat, amelyben három nagyon jó jelölt vett
részt. A választás végül Tunkel Juditra esett. Az elnökség, a pályázati koordinátori feladatok
ellátásához egyhangúan megszavazta Tunkel Juditot. Mindenkinek adunk visszajelzést és MJudit
felveszi TJudittal a kapcsolatot és egyezteti a következő lépéseket – szeptemberben.

3. Jegyzőkönyv vezetési folyamat
Az elmúlt időben nem mindig tudtuk időben kiküldeni a jegyzőkönyveket, ezért beszéltünk arról,
hogy ezt hogy lehetne jobban csinálni. Az Elnökség döntött a jegyzőkönyv vezetési folyamat
szabályozásáról:
a jegyzőkönyvet egy elnökségi személy megírja,
arra legalább még egy elnökségi tag kell, hogy reagáljon
(jóváhagyás/korrekció/kiegészítés),
onnantól számítva 24 órán át még lehet hozzáírni az Elnökség részéről,
ezután Somogyi Andrea véglegesíti, lezárja és kiküldi a tagságnak, egyúttal a következő
elnökségi ülés időpontját is elküldi.
Dia egyezteti Somogyi Andreával, hogy miben maradtunk. Abban is megegyeztünk, hogy
szeretnénk, hogy mindig legalább két elnökségi időpontját lássuk előre.
4. Párbeszéd az Elnökség és a tagság között
Az Elnökség beszélgetett arról a vágyáról és szükségéről, hogy aktívabb párbeszédet ápoljon a
tagsággal, és emellett azt veszi észre, hogy erre a levelezőlistát nem használja (pl. nyilvános
Elnökségi reagálások hiánya a tagi felvetésekre).

5. HATA - Tranzakcianalitikus konferencia
Bence Judit egyeztetett egy TA konferencián való Gestaltos szereplés lehetőségéről.

Az Elnökség döntött róla, hogy a tagságot megkérdezi, van-e olyan tag, akinek van kedve,
energiája a konferencián egy rövid (kb. 15 perces) programmal képviselni a Gestaltot (Gestalt és
TA kapcsolódása). Bence Judit meghirdeti ezt a lehetőséget a tagság körében és összeköti a
jelentkezőt a konferencia szervezőivel.
Az Elnökség örülne, ha valaki képviselné a Gestaltot egy TA rendezvényen (és a TA-sok is
örülnének ennek:o)

6. IOSD demó lehetőség
Az IOSD újra jön Magyarországra, Bence Judit és Császár Csaba keresi/szervezi az ügyfélcsoportokat. Felmerült az ötlet, hogy a MAG lehetne demó ügyfél a MAG marketing témájában.
Az alkalomra meghívnánk a MAG marketing témakörében érdeklődőket, akik már eddig is
megkeresték az elnökséget különböző ötletekkel ("marketing team"), és minden érdeklődő MAG
tagot.
Az Elnökség döntött, hogy szeretné bejelenteni a MAG-ot, mint demó ügyfelet az IOSD képzés
szervezői számára. A kontakt személy Schmideg Ádám lesz.
Ez az IOSD képzési alkalom szeptember 20-21-én délután (kb 13.00-17.00 között) lesz.

7. Előző megállapodások nyomonkövetése
Következő elnökségi ülésig:
Dia beszél Sz. Fekete Évával az eddigi, képzésekre adott támogatások
ellenszolgáltatásainak teljesítéséről (ki teljesített és ki nem, hol tartanak a függő
teljesítések, stb.).
Dia felveszi a kapcsolatot a transzormáció játékosokkal.
Judit és Olivér elkészíti az Ellenállás tréning pénzügyi záró kimutatását
Ádám elküldi a 2011-es Alapképzés pénzügyi beszámolóját.
Az Elnökség foglalkozott egy olyan pályázati támogatás kedvezményezettjének ügyével, ahol
nem teljesült az ellentételezés. Az Elnökség az érintettel új feladatban és új határidőben
egyezett meg, továbbá lefektetették a nem teljesítés következményét is. Az új megállapodás
szerint, a nem teljesítés esetén a támogatás 70%-át kell a kedvezményezettnek
visszafieztnie.

