ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2015. június 5.
Készült: 2015. június 5-én, 9.00-12.00 óráig
Helyszín: Budapest, Gellérthegy utca 20-22.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Antal Lívia, Vattay
Dániel
Levezető elnök:
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia, Bence Judit
Napirendi pontok:
1. Új admin munkatárs
Lívia és MJudit 5 jelentkezővel találkozott, és még 3 további interjú van hátra.
Örülünk, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és úgy tűnik, jó jelentkezők közül
fogunk tudni választani. Június végén tudna kezdeni az új munkatárs. Nyáron
történik az átadás, az új GTK csoportot már az új ember viszi.
2. GTK tanárképzés
BJudit és Dia beszámoltam a GTK tanárképzés jelen állapotáról, és hogy milyen
kérdések vannak a 2015-ös csoportban való tanítás kapcsán.
3. GTK 2015
Lement az összes interjú, egy jelentkezőnél azt javasolták az interjút készítők (a
norvégokkal egyeztetve), hogy később kezdje a képzést. Helyette viszont bejött
egy másik jelentkező a várólistáról, 18 fővel indul a képzés. A levél kiment a
jelentkezőknek, június 12-én tartunk számukra egy ismerkedő alkalmat. BJudit,
MJudit, Dia gondolkoznak egy nagyon mild struktúrán.
4. Támogatási projektcsapat
Kétszer találkozott a csapat, (Zajkás Gergő, Illés Gábor, Bence Judit, Szepesi
Zsuzsa, Bozsogi Dia) körvonalazódnak az irányvonalak. Még egyszer
találkozunk és próbáljuk véglegesíteni még nyárra a támogatások rendszerét, az
új GTK csoport már ebben a rendszerben kapná a támogatást.
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5. Pszichoterápiás Konferencia
Személyes beszámolók Diától és Livitől – vegyes tapasztalatokkal. Mondok Árpi
három programban is képviselte a MaG-ot Livi megkéri Árpit, hogy írjon
beszámolót.
6. Jay Levin workshop – tanulságok.
Megvolt, sikeres volt, a visszajelzések arról szólnak, hogy mély megéléseket
hozott. Sokat beszéltünk a tanulságokról. A terápiás képzésekre kevesebb az
igény, elsősorban finanszírozási nehézségek miatt - nyissuk a célcsoportot, hogy
tudjuk a külföldi trénerek meghívását biztosítani magyar terapeutáknak.
Erősítsük a külföldi országokban a hirdetést. Köszi Daninak a szervezést - mivel
veszteséges volt a képzés, befizeti a díj felét. Szeretnénk, hogy legyen egy
középtávú tervünk arra, hogy milyen képzést, milyen célcsoportnak, milyen
áron, milyen profittal szeretnénk csinálni.
7. Szupervizor képzés
MJudit van kapcsolatban a norvégokkal, nagyon magas az általuk adott ajánlat,
és túl bonyolult a megoldás is (hogy a szupervizor jelöltek utazzanak Osloba).
Újra felveszi velük a kapcsolatot, hogy milyen más megoldás van: olcsóbban
vagy más csinálja.
8. Life coaching
A www.gestalt.hu oldalon pontosítottuk a life-coach minősítéshez kapcsolódó
követelményeinket:
Life-coach:
o
o

folyamatban lévő Gestalt-terápia képzés (legalább 2 év) és terápiás
sajátélmény (legalább 20 óra), vagy
Gestalt orientációjú coachképzés és terápiás sajátélmény (legalább 20 óra)
Ez most a Magyar Coach Szövetséghez való csatlakozásunk kapcsán merült
fel. A gestalt.hu-n megjelenő coachok a későbbiekben a MCSz honlapjára is
felkerülhetnek, ha megfelelnek a szövetség kritériumainak.

9. Alapképzés
Most hétvégén zárul a tavaszi alapképzés 9 résztvevővel. Viga Orsit
megkérdezzük, hogy vállalja-e az őszi csoport megszervezését.
10. EAP akkreditáció
Mondok Árpi, MJudit, Erős Ila és Dia levelezik arról, hogyan keressük fel a
Magyar Pszichoterápiás Tanács elnökét azért, hogy előrébb lépjünk a végzett
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Gestalt-terapeuták EAP
akkreditációja ügyében.

(Europian

Association

for

Psychotherapy)

11. Saját hely
Elkészült egy kezdetleges pénzügyi terv, amiből elsőre az látszik, hogy egy
közepes méretű tréningközpont havi fenntartási költsége nagyságrenddel
nagyobb, mint amit jelenleg költünk terembérleti díjra.
Szeretnék arról folytatni a beszélgetést, hogy kinek mit jelent a saját hely,
vízió erről. Hogy aztán a pénzügyi tervhez közelebb vihessük.
Elmaradt napirendi pontok:
 Képző Intézet
 Honlap fejlesztés, programok időzítése, közös naptár
 Talia workshop 2015 októberében
 GTK13 pénzügyi beszámoló
 Elnökhelyettes választása
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