ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2011. december 8.
Készült: 2011. december 8-án 14 órától 17 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség részéről: Bence Judit, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Kis-Tamás Loránd, Schmideg Ádám
- tagság részéről: Jókay Rita
- jegyzőkönyvvezető: Kis-Tamás Loránd
- választott levezető elnök: Schmideg Ádám
Napirendi pontok:
1. Banki ügyintézés: euro alapú számla nyitása
2. Álom és napirendi pont
3. GTK 2 szervezése
4. Kibővített elnökségi ülés Daannal
5. Elnökségi évzáró ülés
6. Olivér levele
7. Évértékelő beszámoló
8. Pályázati koordinátor kérdése
9. Gestalt Est szervező keresése
10. GTK 1 szerződések
11. OSDI beszámoló
12. Alapképzés szervezésének ügye
Elmaradt napirendi pont:
13. Nyári egyetem
1. Banki ügyintézés: euro alapú számla nyitása: A terápiaképzéshez tartozó eurós
kiadásokat euro alapú számlán szándékozunk kezelni, ennek érdekében Dia és Ádám
létrehozott egy euro alapú számlát. Ezzel csökkentjük az árkülönbségből adódó kockázatot.
2. Álom és napirendi pont: Egyik elnökségi tag elmesélte álmát, ami egy témát hozott be az
ülésre: az üléseken megjelenő intenzív érzelmek megbeszélését. Ezek alapján az elnökség
döntött arról, hogy az üléseken felmerülő érzelmek témáját egy másik ülésen külön napirendi
pontként megbeszéli. Arról is beszéltünk, hogy ez nem jelenti azt, hogy az üléseken nem
szokott az elnökség az érzelmekkel foglalkozni, hanem csupán önmagában, a felmerülő
érzelmek témáját külön is megvitatnánk.

3. GTK 2 szervezése: az elnökség döntött arról, hogy a GTK2 szeptemberi elkezdéséhez
megpályáztatjuk a szervezői pozíciót, első körben csak azok között, akik a GTK2-re
jelentkeztek résztvevőnek. Dia vállalta, hogy előveszi a legutóbbi felhívást, a pénzügyi
feltételek megtartásával, megfogalmaz egy felhívó levelet december 13-áig. Az elnökség által
jóváhagyott levelet decemberben kiküldi.
4. Kibővített elnökségi ülés Daannal: A jelenlegi GTK képzési alkalmat követően, az
elnökség vasárnap este 8-kor, kibővített elnökségi ülést tart Daannal, a GTK szervezésének és
folyamatainak megbeszélésre, az alábbi témákban (tervezett napirendi pontok):


GTK1 kapcsán szervezési nehézségek, feladatmegosztás az NGI és MaG között,
illetve ezek díjazása



Szupervízió (a 3. évtől esedékes)



GTK2 toborzási ötletek, képzési díjak



Train-the-trainer

A tervezett napirendi pontokat elküldjük Daannak előre (Dia megkéri erre Somát).
Felmerül annak témája, hogy cseréljünk tapasztalatot a Cseh Gestalt Intézet vezetőjével,
akinek több éves tapasztalata (1992 óta) van GTK szervezésében. Bence Judit vállalta,
hogy beszél vele és megtudja, hogy mikor és hogyan tudunk vele beszélgetni a GTK-ról,
van-e kedve/lehetősége Budapestre jönni, illetve megkérdezi, hogy van-e kedve gestalt
estet tartani nálunk.
5. Elnökségi évzáró ülés: Az Elnökség december 21-én tartja a zártkörű évzáró ülést, külső
helyszínen (Zöld Teknős teázó).
6. Olivér levele: az elnökség köszöni szépen a jó kívánságokat Olivérnek. Leveléből két új
napirendi pont is született az aktuális üléshez:
 évértékelő beszámoló
 OSDI beszámoló
7. Évértékelő beszámoló: az évzáró elnökségi ülésen (dec. 21) összefoglalja és értékeli az évet,
az ülést követően erről írásos dokumentumot küldünk ki.
8. Pályázati koordinátor kérdése: Malatinszky Judit beszélt a pályázati koordinátorral, aki
elmondta, hogy túlvállalta magát, és ezennel lemond a feladatok további ellátásáról. Judit
vállalta, hogy felhívja a korábbi jelentkezők egyikét, és ha még aktuális az érdeklődése, akkor
januárra egyeztet vele időpontot a feladatok megbeszélésre.
9. Gestalt Est szervező keresése: A korábbi szervezők nem folytatják a szervezői feladatok
ellátását. Malatinszky Judit megkeresésére minden új jelölt (4) jelezte érdeklődést és
motivációját az estek megszervezésére. Januárban lesz egy első egyeztetés a szervezői
projektcsapat létrehozására, ahol Dia is jelen lesz, hogy az eddigi tapasztalatokat kicseréljék és
megbeszéljék az első lépéseket, operatív teendőket.

10. GTK 1 szerződések: Schmideg Ádám egyeztet Somogyi Andreával a még aláíratlan
szerződések felgöngyölítésének ügyében.
11. OSDI beszámoló: Az OSDI-ról készült beszámoló, amit Ádám írt és Bence Judit
szerkesztett. Ezt Judit elküldi az elnökségnek, az elnökség hozzáír, kommentálja, hozzáteszi a
flipchartok tartalmát, és a végső dokumentumot kiküldjük a tagságnak a levelezőlistán.
12. Alapképzés szervezésének ügye: Az elnökség keresni fog egy szervezőt az alapképzés
operatív feladataihoz, feltételezve, hogy évente lesz alapképzés, amelynek operatív teendőit
egy szervező fogja kézben tartanai. Az ülést követően Ádám és Bence Judit egyeztetnek az
alapképzés koncepciójának ügyében, és Ádám meghirdeti a szervezői felkérést.

