!

ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2016. április 4.
Készült: 2016. április 4, 17,oo-20.00 óráig
Helyszín: Budapest, ANAHATA Központ
Jelen van:
Elnökség:
dr Malatinszky Judit, Antal Olívia, Kontra Eszter, Mondok Árpád, Vattay Daniel
Jegyzőkönyv-vezető: Antal Olívia
Napirendi pontok:
•
•
•
•
•
•
•

HONOSÍTÁS
EAP AKKREDITÁCIÓ
I
ETIKAI KÓDEX
MAG-INTÉZET VS STRATÉGIAI WS
GTK BEMENETI KÖVETELMÉNYEK
BIZTOSÍTÁS
WEB MUNKACSOPORT

HONOSÍTÁS
Megvizsgáljuk annak a lehetőséget, hogy milyen feltételekkel lehet honosítani külföldi
diplomát arra figyelemmel hogy az NGI diploma honosítása lehetséges-e. Kontra Eszter vállalta, hogy összegyűjti, milyen dokumentumok kellenek a végzettségünk honosításához, elismertetéséhez, és megvizsgálja, ahhoz kèpest mi van meg. Megkérdezi
az NGI-től, hogy tudják-e adni a hiányzókat.
EAP AKKREDITÁCIÓ
Eddig sikertelen volt a megkeresésünk az Mpt felé. A következő lépésben megküldjük
az NGI képzésének hivatalos leírását a hivatalos eredeti formában, magyar fordításban az MPT - nek , azt kérve, hogy ők mint az EAP magyarországi szervezete láttamozzák. Ez tartalmazza a trénerek és a képzési program leírását és akkreditációját.,
Párhuzamosan utánanézünk annak, hogy más akkreditációs lehetőségeket találunk-e.
Bekérjük a jelenleg hatályos jogszabályt és annak alapján megnézzük a felnőtt
képzésként, továbbképzésként lehetséges -e a NGI diploma akkreditációja.
Mondok Árpi vállalta ezt.
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ETIKAI KÓDEX
Az elnökség megkereste az Etikai bizottságot, dolgozza ki annak a módját, hogy a
meglévő etikai kódexünk valamennyi terapeutaként dolgozó MaG tag által kerüljön
aláírásra. A jövőben érvényes és kötelező legyen rájuk nézve.
Az etikai bizottság megküldte javaslatát, melyet az elnökség elfogadott.
Felkérjük a bizottságot , hogy járjon el az ügyben.
MAG-INTÉZET VS STRATÉGIAI WS
A stratégiai workshop III. etapján folytatott diskurzus és a Hitelesség munkacsoport
által készített PPT kapcsán a munkafolyamat átfordult az intézeti munkacsoport
területére. Ezen a platformon dolgozunk tovább az egyesület 2020-as jövőképét
megcélzó tervező folyamaton. Jókay Rita viszi tovább a projektet.
GTK BEMENETI KÖVETELMÉNYEK
Módosítottuk a GTK bementi követelményeit annak érdekében, hogy egységes és a
jelenleginél szigorúbb feltétel rendszer legyen a jövőben a képzésbe való bekerüléshez.
Szempontjaink voltak, hogy legyen felsőfokú végzettség , humán területen szakmai
gyakorlat , terápiás és önismereti óraszám. A listán még dolgozunk. Elfogadása után
feltöltésre kerül a honlapra.
1.
BIZTOSÍTÁS
Több ajánlatot kértünk be a terapeuták felelősség biztosításának kidolgozása
érdekében.Még nem kaptunk választ. További kapcsolatokat keresünk. Kontra Eszter
viszi ezt a vonalat.
WEB MUNKACSOPORT
A munkacsoport ajánlatokat gyűjtött be és elemezve azokat két céggel folytatja a tárgyalásokat. Az elnökség ezen a ponton azt kéri a munkacsoporttól, hogy szempontjaikat és kérdéseiket hozzák be egy következő elnökségi ülésre vagy emailben küldjék
el.
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