ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2015. november 24.
Készült: 2015. november 24-én, 15.00-18.00 óráig
Helyszín: Budapest, In-Spiral Képzési Hely.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Antal Lívia, Vattay Dániel
MaG operatív koordinátor: Petka Krisztina
Jegyzőkönyv-vezető: Antal Lívia
Napirendi pontok:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Könyvelés - álláspontok
Könyvtár - leltár
Intézet alapitása
Tanári szerződés
Morgan Goodlander workshop
Magyar Coach Szövetség - beszámoló
Szupervizor képzés
GTK - első oktatási hétvége magyar tanárokkal

1)

Könyvelés

Személyes találkozást kezdeményeztünk a Maxaldo könyvelési irodával. A
találkozónak hármas célja volt. Egyrészt Petka Krisztina, mint új operatív
koordinátor bemutatkozott, másrészt elvarrásra kerültek az operativ ügyekhez
tartozó nyitott szálak, harmadrészt tanácsot kértünk a könyvelő iroda vezetőjétől,
mire figyeljünk a jövőben. Itt arról beszélgettünk, milyen pontokon érdemes
megfontolni az alapitó okirat módositását, váltsunk-e bank csomagdijat, bevonjunke cégjogászt.
2)

Könyvtár

Klaudia Adel Mokhtar és Livia leltárt készitettek és frissitették az adatbázist. A friss
lista hamarosan felkerül az egyesület weboldalára is:
http://gestalt.hu/index.php?show=Library
A tagságtól szivesen veszünk felajánlást olyan cikkek és könyvek adományozására,
aminek jobb helyét látnák a közösség könyvtárában.
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3)

Intézet alapitása

Első közös beszélgetést kezdeményeztünk a tanárok, szupervizorok és elnökség
részvételével. Az alapkérdések, amelyeket körbejárunk majd a tulajdonviszonyok és
az intézet MaG-hoz való kapcsolata lesznek.
4)

Tanárok támogatási szerződései

A szerződéshez kapcsolódó eredeti megbeszélés az intézet alapitásához kapcsolódó
kérdéssé nőtte ki magát. Időközben személyes tisztázások, alapgondolat cserék
történtek és elkészült egy szerződés tervezet, amelynek néhány pontja további
tisztázó beszélgetést igényel.
5)

Morgan Goodlander workshop

Morgan Goodlander a San Franciscoi Gestalt Intézet igazgatója Magyarországon
tartózkodik. Malatinszky Judit meghivta egy workshop megtartására, melyet
december 1-re vázoltak végül fel. Pillanatnyilag 2o regisztrált jelentkező van.
Előzetes számitások szerint a workshop 2o fővel lesz nullszaldós.
6)

Magyar Coach Szövetség - beszámoló

A MaG-ot a szövetségben Malatinszky Judit képviseli. Állandó meghatalmazottja
Antal Livia, aki a kapcsolódó operativ feladatokat viszi. A szövetségnek 8oo tagja
van a tagszervezeteken keresztül. Nemrégiben kutatást készítettek a magyarországi
coachokkal. A kérdőivet 364-en töltötték ki. Ennek a nagy anyagnak a feldolgozásában mi is részt vettünk. Az eredményeket hamarosan megosztják a coach társadalommal. A szövetség etikai TT tagja Malatinszky Judit. A Minőségbiztositási TT csoporttagja Livia. Ez utóbbi csoport pillanatnyilag egy országos, átfogó képzési lista
felállításán dolgozik. Összegyűjtik az alap és haladó, módszerspecifikus és
akkreditált képzéseket. A MaG-nak nincs coach alapképzése. A Gestalt alapképzés
haladó képzés kategóriába kerül. A MaG követelmény rendszere coachként fogadja
el a Flow Coaching School, IOSD, GTK- végzetteket. Ezen a linken részletesebben:
http://gestalt.hu/index.php?show=Requirements
A Coach szövetség felé továbbítani tudjuk a Magyarországi Coach szaknévsorba azokat a MaG tagokat, akik megfelelnek ennek a kritérium rendszernek és kitöltik a jelentkezési lapot. Hamarosan kiküldünk részletesebb levelet erről.
7)

Szupervizor képzés

Hét szupervizor jelentkező van. A képzés alapkérdései tisztázásra kerültek az NGIval és elindul december 1o-én. Dia elkészítette az előzetes árkalkulációt 7 és 14 fő
közötti létszámra.
8)

GTK - első oktatási hétvége magyar tanárokkal

Az egyesület életében mérföldkő, hogy első olyan hétvégéje volt a terapeuta
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képzésnek ( GTK15), amit magyar tanárok tartottak. Bozsogi Dia és Bence Judit
tanítottak, és idén további magyar tanárok fognak részt venni a Gestalt-terápia
oktatásban: Moldován Edit, Máté Bea és Viga Orsi.
Amire nem jutott idő: Projektcsapatokról beszámoló.
Röviden:
• Forditói projekt csapat - cikkek forditás alatt vannak, egy cikk már lektorálás alatt
• Pro Bono projekt csapat - Szepesi Zsuzsa vállalt pro bono coachingot tanároknak
• Weboldal projekcsapat - felállt
• Saját hely projekt csapat - beszámoló a következő elnökségin.
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