ZÁRT ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2014. október 20.
Készült: 2014. október 20-án, 15.30-17.00 óráig
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5. Flow Csoport
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, Szabó Andrea, Vattay Dániel, Bence Judit (részben, skypeon)
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:
1. Dani szemével
Dani mesélt arról, mit hozna be szívesen:
 Tudatosabb tervezés a jövőkép kapcsán, aminek mentén tűzzünk ki
hosszú és rövid távú célokat, és ehhez szervezzük a tevékenységünket.
Tagság megszólítása, bevonása abba, hogy összerakjuk a célokhoz
kapcsolódó tevékenységeket, ötleteket, és ki miben venne részt
szívesen
 Legyünk tudatosabbak abban, hogy melyik program mennyire szól az
egyes területekről (terápia, tréning, OD, stb.). A programok kapcsán
ez legyen felismerhető, melyik kinek szól. Erősítsük az OD és
coaching irányt.
 Bővítsük a programkínálatot (külföldiek meghívása, Alapképzés,
Gestalt+, környező országból hívni embereket, Gestalt hétfő, közös
gyakorlás, stb.).
 Valósuljon meg az, amit az I-Goldon megfogalmaztunk, életteli és
otthonos közösség legyen.
 Elnökségben dolgozzunk magunkon, reflektáljunk arra, hogyan
dolgoztunk, és hogyan akarunk. És ezt osszuk meg a tagsággal
transzparensen. Ez legyen periodikus, kb. félévente.
 12-15 éven belül Gestalt legyen elfogadott és támogatott irányzat
Magyarországon.
2. Pszichoterápia Konferencia
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A Közgyűlésen óvatosak voltunk azzal kapcsolatban, hogy mekkora hangsúllyal
menjünk el.
Mondok Árpi van velük kapcsolatban, örülünk neki, és szeretnék, ha folytatná a
párbeszédet velük. Árpitól kérünk javaslatot, hogy szerinte mi lenne a megfelelő
mód, hogy ott legyünk a PT konferencián. Dia felhívja őt, és Dani is egyeztet vele
erről.
3. Roots Konferencia támogatás
A Roots Konferenciával kapcsolatban 2 pályázat érkezett be a MaG elnökségéhez.
Jókay Rita részére az elnökség jóváhagyta a támogatási kérelmet, 50.000 Ft
értékben. Rita beszámolót vagy Gestalt Estet vállal a támogatásért cserébe. Rita
ezen kívül megpályázta a GISC részéről korábban felajánlott támogatási összegből
fennmaradt 470 USD-t is, és az Elnökség támogatásával ezt a GISC odaítélte neki.
Így a GISC részéről felajánlott 1000 USD-s támogatási összeget kimerítettük.
Az Elnökség a Roots Konferencia kapcsán beérkezett másik pályázatot nem
támogatta, mert a pályázó 2014-ben már egy képzésen részt vett a MaG
támogatásával.
4. Színes-szagos Gestalt a MaG háza táján
 November 22-23-án lesz a „Dönt És?” című Gestalt+ modul Szabó Andi és
Moldován Edit vezetésével.
 Pár nap múlva utazik a Roots Konferenciára Szabó Andi, Jókay Rita és
Moldován Edit, és Kozák Olivér.
 Bozsogi Dia nyilatkozott a Könyvjelző Magazinnak Jorge Bucay egy új
könyve kapcsán.
 A GTK13 csoport mind a 18 tagja folytatta a képzést, ennek nagyon örülünk
 A képzés díját 80.000 Ft-tal csökkentettük, figyelembe véve ezt is.
 A résztvevők nagy elégedettségével zajlik a 10. Gestalt Alapképzés csoport,
lement 2 modul.
 Zajlik a GTK trénerképzés, a hosszú kiválasztási folyamat után a
trénerképzés résztvevői: Máté Bea, Bence Judit, Bozsogi Dia, Erős Ila, Viga
Orsi, Sáfrány Kinga, Moldován Edit. Erős Ila és Bozsogi Dia voltak
hospitálni az októberi hétvégén, a többi hétvége beosztása is kialakult.
 18(!) résztvevő volt a legutóbbi Gestalt Terápiás Kóstolón, köszönet Szabó
Andinak a szervezésért és Antal Livinek a hirdetésért.
 Ez Etikai Bizottság készített egy javaslatot, és meghívták az elnökséget egy
közös találkozóra, amit még idén szeretnénk megejteni. Ott döntéseket is
akarunk hozni.
 Antal Olívia kezdeményezésére szerveződik egy MaG-os jótékonysági
szakmai munka a debreceni menekülttábornál. Az egyesült ebben az évben
20.000 Ft-tal támogatja a résztvevőket az utazási költségeik fedezésére.
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 A GTK10 csoportból már 5-en EAGT akkreditált Gestalt Terapeuták,
gratulálunk nekik!
 A MaG-ban folyó 1-1 alkalmas képzések új elnevezést kaptak: Gestalt+
néven futnak tovább.
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