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Készült: 2015. február 23-án, 14.15-17.00 óráig
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Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Vattay Dániel
Tagság: Ilyés Gábor
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:

1. Coach szövetség csatlakozás
MJudit találkozott a Szövetség elnökével, és egyeztettek a lehetséges csatlakozás
feltételeiről és előnyeiről. Fél éves tagdíjat fizetnénk mint szervezet (kb. 40.000 Ft).
A tagjaink közül a honlapunkon közzétett feltételeket teljesítő coachok
felkerülhetnének a Szövetség honlapjára is, ha az ő kritériumuknak is megfelelnek.
Ők a Magyar Gestalt Egyesület mint „küldő szervezet” neve alatt jelennek meg.
Április 16-án döntenek a MaG felvételéről.
A MaG honlapján a coach megnevezés feltételeit pontosítottuk:
 Nemzetközi Gestalt Szervezet- és Rendszerfejlesztő Képzés (IOSD International Organization and System Development Program)
vagy
 Gestalt orientációjú coachképzés (min. 60 óra)
vagy
 Gestalt-terápia képzés és más típusú coachképzés
2. Jay Levin workshopja az Agresszióról
Vattay Dani szervezi a Jay következő workshopját. Jay 12-14 főt fogadna a
workshopon, így ez egy prémium tréning lesz várhatóan, de úgy látjuk, így is vonzó
lesz a jelentkezőknek.
Beszélgettünk arról is, hogy fontosnak tartjuk, hogy az ilyen programokon legyen
profit, hiszen ebből tudunk olyan dolgokat finanszírozni, mint pl. könyvfordítás,
saját hely bérlése, képző intézet megalapítása, támogatások, stb.
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Az árazás kapcsán figyelembe vesszük a hasonló kategóriájú workshopok piaci árát,
és ezekhez képest igyekszünk belőni az árat, hogy elérhető maradjon, amennyire
csak lehet.
3. Wanted csapatok
Nagy sikere lett Dani levelének, sokan jelentkeztek a projektcsapatokba. Legtöbben
a fordítási projektbe csatlakoztak be, ez a csapat el is indul, március 2-án fognak
először találkozni.
Ketten jelentkeztek a Saját hely projektbe, egyvalaki a Gestalt Plusz szervezésre, és
senki nem jelentkezett a Pályázati Bizottságba (egyvalaki felajánlotta a tapasztalatai
megosztását). Dani ír még egy felhívó levelet, március 15-ig várjuk a
jelentkezéseket.
4. Leaders Konferencia
Dani és MJudit képviselik a MaG-ot, megbeszéltük a fókuszokat, hogy miket
képviseljenek:
 Képző Intézet megalapítása
 környező országokkal kapcsolatot tartani
 fluktuáció a vezetésben
5. GTK15
A bejelentkezett résztvevőknek küldtünk köszöntő levelet, várjuk a további
jelentkezéseket. Tervezünk további Kóstolót, hogy toborozzunk még résztvevőket.
Lassan elkezdjük megszervezni a felvételi beszélgetéseket.
6. Banki élményfürdő
MJudit, Dia és Dani csekély másfél óra alatt elintézték a banki ügyeket: Dani lett új
aláíró, és kötöttek treasury szerződést is, amivel egyedi árfolyamon tudunk devizát
váltani.
7. Szupervízió képzés és szupervízió a GTK13 csapatnak
Időszerű, hogy kiképezzük a leendő magyar terápiás szupervizorokat. MJudit a
Leaders konferencián egyeztet Elivel, az NGI rektorával arról, hogyan zajlana a
kiképződés a norvégok által. Közben Ila utánakérdez az EAGT-nél a tervezett
szupervizor-képzésnek. Dia elkezdi szervezni a GTK13 csapatnak a szupervíziót a
norvégokkal.
8. Pro bono projekt – Baptista Szeretetszolgálat
Mondok Árpi, Antal Lívia és Szepesi Zsuzsa összefoglalták a projekt állását.
Február 19-én találkoztak az Emberkereskedelem elleni program koordinátorával,
akivel körvonalazták a lehetséges együttműködés kereteit. Több rászoruló csoportot
is azonosítottak, és a MaG segítő / terápiás beszélgetések felajánlásával, illetve
szervezetfejlesztési folyamattal tudná őket támogatni, azokon a Gestaltos
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terapeutákon keresztül, akik a tagságból felajánlják ehhez a munkájukat. Érdemes
lenne a tagságban körbekérdezni, kit érdekelne ez, és azokkal elkezdeni az
egyeztetést, kitalálni a munka kereteit. Lehetséges időpont erre a március 16-i
Gestalt Hétfő előtti 2 óra.
A Baptista Szeretetszolgálat küld majd egy szerződéstervezetet, amit át kell
néznünk, és azt is át kell gondolnunk, mit tudunk egy szerződés kereteiben vállalni,
mire tudunk garanciát adni.
Következő lépésben fel kell térképezni a tagok és még jobban a szervezet
konkrétabb igényeit/ajánlásait.
Elmaradt napirendi pontok:
 Pénzügyek átadása
 Gestalt Est – Gestalt Hétfő
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