ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2015. október 22.
Készült: 2015. október 22-én, 14.00-17.00 óráig
Helyszín: Budapest, Zichy Géza utca 5.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Antal Lívia, Vattay Dániel
Tagság: Makai B. András, Mondok Árpád
MaG operatív koordinátor: Petka Krisztina
Jegyzőkönyv-vezető: Antal Lívia
Szavazásról: csak azokban a napirendi pontokban rögzítem a szavazati arányokat,
ahol eltért az egyhangú igen vagy nem-től.

Napirendi pontok:
1)Stratégiai workshop
2) 3GTK találkozó
3) Rendkívüli közgyűlés - január 25
4) Taormina Konferencia 2016
5) MaG hirdetési felületek strukturálása
6)Választható terapeuták listája
7)Intézet - quo vadis
8)Tanárjelöltek szerződés
9)GTK10 profit felhasználás
10)
Szupervizor képzés

1) Stratégiai workshop
Szepesi Zsuzsa és Zajkás Gergő előkészitették a workshop tematikáját és
meghívtak facilitátorokat. Az esemény létrejöttéhez azt kérték, hogy azt a következő
Gestalt Hétfő Est időpontjára, november 16-ra szervezhessék meg, amelyre a tagságot
várják. Ezt az időpontot valamint az 50 000,- Ft facilitátori dijat jóváhagytuk, és
nagyon örülünk, hogy még idén elindul ez az alkotó együttműködés.
2) 3GTK találkozó
Ezt a novemberre tervezett programot 2016. februári Gestalt Hétfő Este
programjaként hirdetjük majd meg.
3) Rendkívüli közgyűlés - január 25
A közgyűlésnek egy napirendi pontja lesz:
Új elnökségi tagok választása. A választási dokumentumokat Lívia küldi ki a
tagságnak. Az online szavazási lehetőséget egyenlőre elnapoltuk.
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A szavazás utánra ‘Nemzetközi élet’ címmel egy beszélgetős estet hirdetünk meg,
melyre a tagságot szeretettel várjuk. Malatinszky Judit és Vattay Dani
élménybeszámolói és az azutáni beszélgetés a minket érintő érdekességekről és a
nemzetközi Gestalt közösségekről: EAGT, AAGT, Intagio szólnak majd.
4) Taormina Konferencia 2016
Mondok Árpi jelentkezett előadás vagy workshop megtartására a jövő év
szeptemberében, Szicíliában tartandó konferencián, és ehhez benyújtott egy
támogatási kérelmet 100.000 Ft értékben.Az elnökség a támogatást megszavazta.
Árpi vállalta, hogy az általa összeállított workshopot a tagságnak is megtartja, melyre
a MaG kedvezményes részvételi díjat biztosít.
Árpi továbbá vállalta, hogy csoportos utat hirdet meg annak érdekében, hogy
- képviseljük a MaG-ot elősegítve a kommunikációnkat a külvilággal
- élő kapcsolatokat ápoljunk a különböző tagszervezetekkel
- csoportos jelenléttel erősítsük az összetartozásunkat.
5)MaG hirdetési felületek strukturálása
Azt segítve, hogy a jövőbeni programok szervezői könnyebben és biztosabban
használhassák a különböző megjelenési lehetőségeket (email listák, weboldalak,
ingyenes hirdetési felületek, FB oldalak) Dia, Dani és Lívia egy listát készítenek
ezekről, és hozzáférhetővé teszik azt.
6) Választható terapeuták listája
Idén először vagyunk olyan helyzetben, amikor magyar tanárok is tanítanak GTKn. Emiatt felmerült az a kérdés, hogy a tanárok egyéni terapeutái lehetnek-e a
diákjaiknak. NGI állásfoglalás alapján és etikai megfontolásból amellett
köteleződtünk el, hogy a tanárjelöltek egyéni terápiát nem, de csoportterápiát
tarthatnak a diákjaiknak. A GTK15 csoportban a külföldi terapeuták
választhatóságáról egyénileg Geir, a GTK15 vezető tanára dönt .
7) Intézet - quo vadis
A képzésben lévő tanárok, az elköteleződött szueprvizorok és az elnökség egy estet
szerveznek, hogy szabadon beszélgethessenek arról, ki hogyan látja az intézet
alapításához kapcsolódó kérdéseket.
8) Tanárjelöltek szerződés
A szerződés 90%-ban elkészült. Nyitott kérdések vannak még azonban. Ezek
megtárgyalásáig a végleges szerződést nem tudjuk elkészíteni.
9) GTK10 profit felhasználás
2014-ben ez már volt napirendi pont és most újra felvesszük a tárgyalandó
kérdések közé. Euro/Huf árfolyamingadozás, szállodai kedvezmények, kis
lemorzsolódás miatt a képzés az előzetesen kidolgozott árnál kedvezőbb lett. Így
olyan többlet keletkezett, amire nem számítottunk. Ennek az összegnek egy részét
szeretnénk visszajuttatni azoknak, akik befizették. Az egyesület alapelveivel
összhangban ezt valamilyen Gestalttal kapcsolatos program formájában tennénk.
10) Szupervizor képzés
Három témában részleteztük, hogyan áll most a képzés szervezése:
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- Árképzés. Az ár minimális biztonsági ráhagyással a valós költségek elosztásán
alapul majd. A budget tervet Dia és Lívia készitik el.
-

-

Támogatás. Azok a szupervizorok kaphatnak támogatást -50 %-ot - akik
szerződésben elköteleződnek a jövőbeni intézet felé. Pillanatnyilag Kálmán Andi
és Mondok Árpi jelezték az elköteleződési szándékukat.
Elköteleződés: Még nyitott kérdés, hogy hány elköteleződő szupervizort
támogat az egyesület figyelemmel arra, hogy mennyire lesz szükség várhatóan a
jövőben. Az elköteleződés tartalmi elemeinek kidolgozása és az ezzel
kapcsolatos szerződés elkészítése folyamatban van egyeztetve és dialógusban a
tanárokkal és ezt követően hasonló elvek mentén a szupervizorokra
vonatkozóan is.

A 10. napirendi pontot az elnökség elfogadta, 3 igennel, 1 tartózkodással és 1
távolléttel. Minden más pontban teljes egyetértés volt az elnökség jelenlévő tagjai
között.
.
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