ELNÖKSÉGI ÜLÉS

Magyar Gestalt Egyesület
2011. augusztus 23.
Készült: 2011. augusztus 23-án 14 órától 17 óráig
Helyszín: 1146, Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Bence Judit, Bozsogi Dia, Kis-Tamás Loránd, Schmideg Ádám
- jegyzőkönyvvezető: Kis-Tamás Loránd
- választott levezető elnök: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:
Ellenállás tréning költségvetése
Párbeszéd az Elnökség és a tagság között
Operatív élményfürdő
GATLA szervezés
NOGT
Autentikus Mozgásműhely szervezése
Támogatások ügye
Pályázatok ügye
MaG-GISC pályázat
Az 1. Gestalt Terápia Tréning folytatása
MaG jövőkép és stratégia
Gestalt Terápia Tréning 2.
1. Ellenállás tréning költségvetése: Jelen ülésre az ellenállástréning pénzügyi beszámolója
nem készült el, Bence Judit vállalta, hogy a következő elnökségi ülésre hozza az elkészített
pénzügyi beszámolót.
2. Párbeszéd az Elnökség és a tagság között: Az Elnökség beszélt annak öröméről, hogy a
legutóbbi ülés után (ahol téma volt a párbeszéd és a levelezés alacsony aktivitása a tagság és
az elnökség között) új lendületet kapott az e-mailes eszmecsere.
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3. Operatív élményfürdő:
Bakos Judit örömmel vette át Szerencsi Adrienn feladatainak jelentős részét (pl.
könyvelővel való kapcsolattartás, kassza kezelése, könyvtár kezelése, beérkező számlák
fogadása, postabontás, utalások), havi 12 ezer forint díjazásért.
a MaG számára létrejött egy 4 polcos szekrénytárhely a Flow Csoport tárgyalójában.

4. GATLA szervezés: tervben volt a program Magyarországra hozása, azonban a szervezési
folyamat elerőtlenedett, elakadt. Az Elnökség beszélgetett arról, hogy vajon mi lehet az oka a
szervezés és a kapcsolat elakadásának (pl. mindegyik szállás drágább, mint amennyit a keret
enged).
Az Elnökség végül döntésre jutott, hogy folytatják a szervezést, Dia vállalt még egy kör
egyeztetést az egyik helyszínközvetítővel.
5. NOGT: Az eddig munka során létrejött egy “panasz és fellebbezési folyamatleírás”, amelyet
a jóváhagyó bizottság döntése értelmében át kellett dolgozni, jelenleg az átdogozott verzióra
való visszajelzést várjuk.
Bozsogi Dia beszél Szobonya Lacival, hogy amíg a választ várjuk, addig mit lehet tenni a
projekt előrehaladása érdekében.
6. Autentikus Mozgásműhely szervezése: Eddig 6 jelentkező van. 10 embernél lesz
nullszaldós a program, így a programot érdemes továbbra is intenzíven hirdetni minél
szélesebb körben, minél több fórumon.
7. Támogatások ügye: Az Elnökség arra jutott, hogy a programokról szóló beszámolókat
közzéteszi a honlapon, megkéri Somogyi Andreát, hogy a levelezőlistán és a Facebookon
hívja fel a tagság figyelmét, hogy ezek a beszámolók elérhetőek, elolvashatóak a honlapon.
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8. Pályázatok ügye: Tunkel Judit jelentkezni fog az Elnökség tagjainál, így szeptember elejére
összeáll, hogy mi kell a pályázatok megírásához.
9. MaG-GISC pályázat: A GISC által meghirdetett (európai képzésre felhasználható 1000
dolláros) pályázatra eddig senki nem jelentkezett, azonban szeretné az Elnökség, ha ezt az
1000 dolláros támogatást valaki megnyerné. Az Elnökség úgy látja, hogy erre a pályázati
lehetőségre jelenleg nincs igény, ezért az Elnökség beszélgetett egyéb lehetőségekről, amit
talán kérhetne a támogatás helyett (pl. könyv, hazai workshop külföldi szakemberrel, stb.).
Bozsogi Dia vállalta, hogy beszél Joe-val arról, hogy jelenleg nincs érdeklődő a pályázatra.
10. Az 1. Gestalt Terápia Tréning folytatása: 16-ból 15 fő folytatja a jövő héten kezdődő
második tanévet.
A folytatással kapcsolatos operatív teendőket Somogyi Andrea kézben tartja.
Schmideg Ádám vállalta, hogy néhány operatív kérdést tisztáz a szervezéssel kapcsolatban (pl.
meghívó informáló level, eszközigény), illetve, hogy az év kezdéseként egy MaG elnöki
nyitást is megtart (ahol a MAG megejlenik a résztvevők felé).
11. MaG jövőkép és stratégia: az Elnökség elővette a MaG stratégiát és jövőképet, a cél a
témák fókuszban tartása volt. Döntés született arról, hogy a következő elnökségi ülésen újabb
30 percet szán az Elnökség a 2012-es célok priorizálására, szűkítésére.
12. Gestalt Terápia Tréning 2.: Schmideg Ádám vállalta, hogy megszervez egy találkozót a
GTK2-re jelentkezőkkel. A találkozón, a jelentkezőkkel közösen tisztázni szeretnénk a
szervezés és a program elhalasztásának körülményeit és a továbblépés lehetőségeit.

Kimaradt napirendi pontok:
Autentikus Mozgásműhely - Elnökségi részvétel
MaG Támogatási rendszer
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