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1. GTK13 és GTK train-the-trainer
Személyes ismeretség miatt konfliktus alakult ki az egyik tanárjelölt és az egyik
résztvevő között arról, hogy a tanárjelölt hospitáljon-e a tréningen. Szerettünk
volna egy olyat megállapodást elérni, ami mindkettőjüknek oké. A Szabó Andi által
vezetett beszélgetésen a felek nem tudtak olyan megállapodásra jutni, ami mindkét
oldalnak elfogadható.
Az elnökség elfogadja a norvég képzésvezető korábbi döntését, miszerint a
tanárjelölt rész fog venni a hospitálásban. A tanárjelölt azt vállalta, hogy 2 helyett
csak 1 alkalommal lesz jelen, és csak második félévben. Szabó Andi kommunikálja
ezt a felek és a norvégok felé.
2. Új elnökségi tag választása
A rendkívüli közgyűlés időpontja 2014. október 1., amit Malatinszky Judit
hamarosan meg is fog hirdetni. Dia fogja meghirdetni, hogy lehet jelölni másokat
vagy magukat elnökségi tagnak.
Az új elnökségi felállása után mindenképpen tartunk egy zárt elnökségi ülést, ahol
mind az 5-en jelen tudunk lenni.
3. GTK13 pályázat
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Fekete Éva nem vállalja tovább a pályázatok kezelését, Somogyi Andit gyűjti be
őket, amíg feláll a Pályázati Bizottság. Augusztus 20-ig lehet pályázni. A pályázati
keretet annak függvényében tudjuk meghatározni, ha látjuk, hányan folytatják a
képzést. Utánanézünk, hogy a tavalyi pályázók teljesítették-e a vállalásaikat, és ha
igen, akkor pályázhatnak idén is.
Update: mindannyian teljesítették.
Update2: Mindenki megkapta a kért összeget és/vagy részletfizetési lehetőséget.
Konrétan: Horosz Réka 150.000 Ft, Szalai Judit 150.000 Ft, Virág Orsi 50.000 Ft
támogatás – velük még egyeztetünk a vállalásaikról. Részletfizetési lehetőség: Fülöp
Sanyi, Antal Lívia, Gomola Ágnes.
4. Elnökség és GTK13 csoport találkozása
Szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakítani a GTK13 csoporttal és kérni
visszajelzést tőlük a szervezésre. Szabó Andi és Malatinszky Judit vállalták, hogy
megszervezik a találkozót. Az októberi képzési időpont vasárnap délutánja merült
fel (október 19-e), Szabó Andi meg fogja ezt írni nekik.
Felmerült, hogy a kapcsolattartást segítené, ha lenne egy kapcsolattartó /
évfolyamfelelős a csoportból.
5. Fun projekt
Szabó Andi beszélgetései nyomán felmerült az egészségügy mint lehetséges terep,
hogy valamilyen formában eü. dolgozóknak nyújthatnánk szakmai támogatást.
6. Pályázati bizottság
Szeretnénk, ha kikerülne elnökségi hatáskörből a pályázat témája. Tervezzük, hogy
létrehozunk egy 3-4 tagú bizottságot MaG-tagokból és egy elnökségi tagból, akik a
beérkező támogatási pályázatok ügyét koordinálják. Dia összegyűjti a kapcsolódó
feladatokat, Bence Judit pedig még idén meghirdeti a tagságban a lehetőséget –
reméljük, lesz 2-3 olyan tagunk, akit ez érdekel, és szívesen beszállna.
7. GTK13 budget: tolmács
A csoport decemberig kért tolmácsot, az éves tandíjat ennek megfelelően
módosítottuk.
8. I-Gold
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Kozák Olivér elvállalta a koordinálást, köszönjük szépen! Rákérdezünk, mit tervez,
azóta nem hallottunk felőle.
9. GTK15
Eldöntöttük, hogy szeretnénk 2015-ben GTK képzést indítani. Ebben már 3
alkalommal magyar tanárok is tanítanának. Dia megkéri Somogyi Andit egy előzetes
budget elkészítésére, Szabó Andi vállalta, hogy szeptemberre megszervez egy
Terápiás Kóstolót. Gondolkozunk azon, hogyan keressünk szervezőt,
projektvezetőt. Felmerült, hogy megkérdezzük a GTK13 csoportot, hátha akad
onnan jelentkező. Az elnökségi tagok is gondolkodnak, hogy vállalnák-e.
Gondolkozunk abban is, hogy erősebb online megjelenéssel támogassuk a hirdetést.
10. Alapképzés +
Új nevet keresünk a programnak, felmerült a Gestalt+ megnevezés. Sarkadi Tünde
továbbra is szívesen szervezi, hatalmas köszönet neki érte! Ősszel két tréninget
tervezünk:
 Malatinszky Judit és Máté Bea: Páros és kiscsoportos munka
 Szabó Andi és Moldován Edit: Akarat
A további alkalmakra újabb kiírást tervezünk.
11. Elnökségi költségtérítés és képzési keret
Az utóbbi időben többször, több fórumon is felmerült az elnökségi munka
ellentételezése, elismerése. Több tagunk megemlítette ezt a kérdőíves
tagságkutatásban, személyes beszélgetésekben és a levelezőlistán, elnökségi üléseken
is felmerült.
Az utóbbi időben jelentősen megnövekedett az elnökségi tagok munkamennyisége:
az aktív időszakban átlagosan heti fél-1 napot töltünk a MaG-gal kapcsolatos
teendőkkel, ami meghaladja a non-profit munkára fordítható energiánkat.
Két kérdésre bontottuk a témát:
 Elnökségi költségtérítés: havonta változó mértékű költsége van az
elnökségi munkának (benzin, parkolás, telefon, nyomtatás, stb.). Ezért
negyedévente egy alacsony összegű költségtérítést kapnának az elnökségi
tagok a munkájukhoz kapcsolódó költségeik fedezésére.
 Képzési keret: nem szeretnénk honoráriumot fizetni az elnökségi munkáért.
Viszont valamilyen módon szeretnénk azt elismerni, ezért azt tervezzük,
hogy ezt képzési keret formájában tennénk meg. A MaG évente egy adott
összegig támogatja az elnökségi tagok Gestaltos képzésben való részvételét.
Arról is beszéltünk, hogy az összeg nagyságában legyünk rugalmasak: ha úgy
érezzük, hogy valaki nagyon sokat tett egy adott évben, akkor némileg
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lehessen felfelé módosítani, ha viszont valaki passzívabb volt, akkor ne járjon
automatikusan, azaz lehessen lefelé módosítani.
Mindkét dolog csak abban az esetben érvényes, ha adott évben az egyesületi
működés profitot termel.
A fenti két kérdésről szeretnénk párbeszédet indítani a tagsággal, hiszen ez nagy
változás az Egyesületnél, kíváncsiak vagyunk a véleményekre és reakciókra. Azt
tervezzük, hogy a Közgyűlésen tesszük ezt meg, és szeretnénk megoldani, hogy
virtuálisan is bekapcsolódhasson, aki szeretne.

Elmaradt napirendi pont:
 GTK szupervizor képzés
 GTK10 profit visszaforgatása
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