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Helyszín: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5
Jelen van:
Elnökség: Bence Judit, Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit , Schmideg Ádám,
Jegyzőkönyvvezető: dr Malatinszky Judit
Választott levezetőelnök: közösen vezetjük

Napirendi pontok és döntések:
1. MaG pénzügyek
A MaG történetében először nincs nyitott tételünk a könyvelésben, azaz
nincs kinnlevőségünk. Hurrá! Köszönjük Bozsogi Diának és Somogyi
Andinak, akik utánajártak a nyitott ügyeknek.
Közeledik a rendes éves közgyűlés ideje. Dia szervez egy találkozót ahol Dia,
Juci, Soma és Ádám találkoznak és egyeztetik a pénzügyi beszámolóhoz
szükséges adatokat, elkészítik a beszámolót, és megküldik az Elnökségnek.
Március 31-ig lehet befizetni a tagdíjakat erre az évre, ha valaki tag szeretne
lenni. Február 15-ig lejárt a kuponos tagdíjfizetési határidő, 36-an fizették be.
Még egy személyes emlékezetőt küldünk mindenkinek. Aki március 31-ig
nem fizeti be, annak újra be kell lépnie a MaG-ba.
2. Májusi közgyűlés
Májusban lesz rendes közgyűlés, most korábban jutott eszünkbe, ezért
ötleteltünk, hogy hogyan legyen kicsit más ebben az évben.
Ezeket ötleteltük össze (a szigorú brainstorming szabályoknak megfelelően,
nem szelektáltunk még . Együnk-igyunk, dobolás, live stream, elmenni
főzni, bográcsozás, kreatív helyszín, kocsma, földön ülve, rajzolva,
visszajelzés, díjak (az év...ja), meghívott vendég, élményfürdő, műsor,
playback, Momentán, parodizálás, belépődíj.
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3. Gestalt Est
Átnéztük, hogy hogy állnak a Gestalt Estek, sokan jelezték, hogy szívesen
tartanak. Folyamatban van a szervezés.
Wolfgang Wirth-tel Dia felvette a kapcsolatot, aki szívesen tart Gestalt Estet
jelképes ajándékért cserében. Ez várhatóan májusban lesz.
4. NOGT
Folyamatban van az akkreditációja Ilának és Kingának és valószínűleg
Ádámnak az EAGT-nél. Ez fontos, mivel legalább egy akkreditált terapeuta
tagja kell legyen a MaG-nak ahhoz, hogy felvegyék az EAGT-be.
Dia, BJudit és MJudit felveszik a fonalat és előkészítik az anyagokat ahhoz,
hogy a májusi közgyűlésen a szükséges alapszabály-módosítást meg lehessen
csinálni, és az etikai bizottságba a tagokat meg tudjuk választani.
Szeretnénk, ha az akkreditáció megtörténne addigra, amire a GTK hallgatói
végeznek.
5. Új belépők toborzása
Szeretnénk, ha új belépők jönnének a MaG-ba. Fogunk egy tagtoborzó levelet
kiküldeni a MaG és SZMT levlistára, és feltesszük a Facebookra is.
6. Leaders Konferencia
Március 13-17. között Dia ás Ádám mennek a Leaders Konferenciára, ahol
Dia workshopot is fog tartani.
Szeretnénk, ha a következő kérdésekre fókuszálnának a konferencia alatt:







Mi a tapasztalat azoknál, akik terápiaképzést indítottak más országokban?
Kik lehetnének programtartók OD témában nálunk?
Kapcsolatépítés
NOGT és EAGT tapasztalatok
Élő-pezsgő közösségépítés hogyan?
A kétféle Gestalt iskolában képződött terapeuták (Berndt-Daan) helyzete.

7. Szakemberek szupervíziója
Felmerült az a kérdés, hogy aki terapeuta, terapeuta-gyakornok és life-coach
szakemberként szerepel a honlapon, annak a szakmai minőségbiztosítás
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érdekében szükséges lenne Gestaltos szupervízióba járnia, és ezt feltételként
akarjuk-e állítani.
Miután NOGT tagok szeretnénk lenni, fontos, hogy a szakmai minőséget,
standardokat komolyan véve szabjuk meg a kritériumokat.
Ennek részletes kidolgozásra visszatérünk akkor, ha az EAGT tagságunk
megvan.
8. Következő GTK opciói
Az a kérdés, hogy hogyan tudnánk csökkenteni a GTK képzés költségeit és
ezzel a díját.
Kép opció merült fel, amit Daan javasolt. Az egyik, hogy magyarok is
szálljanak be a képzésbe, a másik az, hogy a Csehországban már működő és a
norvégok által képződött trénerek lépjenek be a képzésbe.
A mi felvetésünk, hogy ki lehet-e szállni a GTK képzésből hamarabb egy
coaching végzettséggel.
Körbejárjuk a fenti lehetőséget a szakmai színvonal, az etikai felelősségünk, és
a költséghatékonyság együttes figyelembe vételével
9. GTK Szupervízió
Jelenleg a GTK képzésbe beiktattunk egy plusz szupervíziós hétvégét a
rendes hétvégi alkalmak mellé, hogy az eredetileg meghirdetett szupervíziós
óraszámok teljesüljenek évente. Keressük azt a megoldás, ami jövőre
mindhárom érdekelt félnek közösen megfelelő és megoldható lenne:
résztvevők, MaG, norvég intézet. Ehhez kiszámoljuk, hogy az idén a MaGnak a plusz szupervíziós hétvége mennyi plusz költséget jelentett.
10.E-mailben történt döntések és haladások az előző elnökségi ülés óta
 felfrissítettük azt a szokást, hogy az új belépők kapnak egy kedves
üdvözlőlevelet
 holnap, 20-án találkozunk, ahol Olivér képzésekkel kapcsolatos
javaslatait beszéljük át és döntünk róluk
 meghirdettük a MaG listán a 7-8-ai szervezeti műhelyt
 vettünk egy új könyvet a könyvtárba: Tringer László dr.:
A pszichiátria tankönyve
 a GTK kóstoló folytatódik, nagyon sikeres volt a február 7-ei alkalom,
március 7-én lesz a következő
 a honlapra felkerültek a Gestalt szakemberek honlapon való
megjelenítéséhez alkalmazott kritériumlista
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 elindult a 2013 tavaszi Alapképzés marketingje, megvannak az
időpontok
 akik február 15-ig befizették a tagdíjat (36-an, minden eddiginél
többen), megkapták a kuponjukat

Elmaradt napirendi pontok:
 Sajtókapcsolat
 Külföldi tréner által tartott OD tréning
 Levelezőlista használata
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