ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2013. január 31.

Készült: 2013. január 31-én, 10-11.30 óráig
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5
Jelen van:
Elnökség: Schmideg Ádám, Bence Judit, Szabó Andrea, Bozsogi Dia, Malatinszky
Judit
Tagság részéről: Sarkadi Tünde
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Választott levezetőelnök: Bozsogi Dia

Napirendi pontok és döntések:
1. Gestalt Estek
Malatinszky Judit beszámolt arról, hogy újra találkozott a Gestalt Est
szervezőcsapat, és olyan megállapodásokat kötöttek, ami a hatékonyabb
működést segíti. A csapat szívesen és lelkesen folytatja a munkát. A találkozó
inspiráló volt, sok konkrét terv van a következő Estekre:
 február 27-én Mondok Árpi tart Estet
 tavasszal még várhatóan Fekete Erika (Arnold Beisser életéről szóló
film kapcsán vetítés és beszélgetés), Szabó Andi és Moldován Edit,
Viga Orsi és Jókay Rita, Malatinszky Judit tartana Estet, illetve
meghívtunk egy Németországban élő, magyar gyökerekkel rendelkező
terapeutát is, tőle várjuk a választ (ő májusban lesz az országban, és
útiköltséget fizetünk neki az országon belül való utazáshoz, illetve ha
kell, egy éjszakai szállásköltséget is)
 őszre Horváth Tünde és Kozák Olivér merült fel eddig
Örültünk, hogy egy ilyen lelkes beszámolót hallottunk, és nagyon várjuk az
Esteket!
2. Beisser-film
Bence Judit kb. 3 hét múlva megvásárolja a könyvtár részére az Arnold
Beisser életéről szóló filmet (aki a változás paradoxonának elméletét
megalkotta).
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3. Tagdíjak 2013
Már jópáran befizették az idei tagdíjakat, Dia helyzetjelentést kér Somogyi
Anditól. 1-jén és 8-án megy majd 1-1 emlékeztető, hogy még kettő és egy hét
van a kuponos befizetésig. Idén március 31-ig rendezni fogjuk a tagokkal a
befizetést vagy kiléptetést. Somogyi Andi a február 15-ig fizetőknek 5000 Ft
értékű kupont állít ki és küld el.
4. Szakemberek a honlapon
Örülünk, hogy már ilyenünk is van. Dia ír egy összefoglalót a
kritériumrendszerről, és ha az elnökség rábólint, ez is kikerül a honlapra.
5. Alapképzés 2012/2013
A 2012-es képzés sikeresen lezárult, a pénzügyi beszámolót is megkaptuk a
szervezőtől, Viga Orsitól. 7-en léptek be az Alapképzés kapcsán a MaG-ba.
Az előző alapképzésből kb. 450.000 Ft profit termelődött a MaG-nak.
Ennek a pénznek egy részét szeretnénk támogatásként visszaforgatni.
Az elnökség egyhangúlag azt a döntést hozta, hogy a következő
alapképzésen egy résztvevő önköltséges részvételét lehetővé teszi, aki
hallgató / pedagógus / non-profit szervezettől érkezik, és saját forrásból
nem tudna részt venni a képzésen.
A következő képzést még tavasszal elindítjuk, maximum 14 résztvevővel. A
trénerek személyében kisebb változások lesznek.
Legyen modulonként visszajelző lap, kb. 3 szöveges kérdéssel, nem kötelező
kitölteni, és alapvetően anonim. Orsi tegyen erre javaslatot, ehhez Bence
Judit küld neki mintát (OSDI), kb. ilyen kérdésekre gondoltunk: Mit tanultál?
Mi volt a legjobb? Mi nem volt annyira jó? Mit üzensz?
6. Alapképzés Plusz
Az Alapképzést végzetteknek meghirdetünk egy moduláris jellegű kiegészítő
képzést, hogy ők is tudjanak tovább tanulni, illetve teret adjunk azoknak a
trénereknek és témáknak, amik nem férnek bele a törzsképzésbe. A projektet
Viga Orsi, Bence Judit és Szabó Andi fogják össze. Trénernek bármelyik
MaG tag jelentkezhet, ez nyilvánosan meg lesz hirdetve, teret kapnak új
trénerek, de a jelenlegi képzők sincsenek kizárva. A projektcsapat javaslatot
tesz a szakmai zsűri összetételére (olyanok, akik nem pályáznak, legyen
benne elnökségi tag és nem elnökségi tag is).
7. GTK10 szupervízió
Schmideg Ádám és Szabó Andi találkozott decemberben Daannal egyeztetni
a GTK résztvevők számára nyújtott szupervíziós órákról, majd Bence Judit
e-mailben fixálta Daannal, hogy márciustól az eredeti tervnek megfelelően, 5
fős csoportokban 3 órás szupervíziós alkalmak lesznek. Ádám egyeztet egy
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vacsorát Daannal február 10-e estére, ezen Malatinszky Judit, Szabó Andrea
és Ádám fognak részt venni, hogy erre ráerősítsünk.
Dia kér Somogyi Anditól egy áttekintést, hogy áll az idei GTK budget a
januári szupervíziós alkalom plusz költségével.
8. Szervezeti workshop a MaG részére
Kozák Olivér ötlete nyomán és szervezése eredményeként Jan Henrik
Bjornstad júniusban másfél napos workshopot tart a MaG részére. A témát
később véglegesítjük.
Dia meghívja a tagokat rá, és péntek este a jelenlévő tagokat vacsorára
meghívjuk.
Időzítés: pénteken 16-tól kb 20-ig, szombaton egész nap.
Olivér és Dia készítenek költségtervet.
Időpont: június 7-8.
9. „Képzések” találkozó
Kozák Olivér ragyogó összefoglaló anyagot és javaslatcsomagot készített a
MaG számára képzések témában. Február 20-án 10.30-13.00 között tartunk
egy megbeszélést, ahol átrágjuk a javaslatokat, és eldöntjük, mivel hogyan
megyünk tovább. Ez nyitott, Dia meghívja rá a tagokat.
10.Elnökhelyettes választás
Az elnökség egyhangúlag megválasztotta Bozsogi Diát elnökhelyettesnek.
Dia július közepéig vállalta ezt a posztot (ami a pénzügyi és az operatív ügyek
kézbentartását jelenti), utána meglátja, hogy tudja-e folytatni.
11.GTK14 szervező
Továbbra is szeretnénk idén elindítani a Gestalt Terápia Képzést. Folyik egy
Kóstoló nevű programsorozat az eddigi jelentkezőknek, ahova azok is
bekerülhetnek, akik komolyan érdeklődnek a képzés iránt. Február 7-én és
március 7-én lesz a következő (3. és 4.) alkalom, a csapat bővülőben.
12.Külföldi trénerrel képzés idén
Felmerültek ötletek, kiket hívnánk idén tréninget tartani. Dia vállalja, hogy
összeírja az ötleteket, és a tagságban és a hírlevél listán felméri az igényeket,
mire mennének leginkább az érdeklődők. Őszre reális ezt tervezni.
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