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Készült: 2012. január 23-án 10 órától 13 óráig
Helyszín: 1146 Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség részéről: Bence Judit, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Kis-Tamás Loránd, Schmideg Ádám
- jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
- választott levezető elnök: Bence Judit
Napirendi pontok:
1. NOGT
2. GTK2 szervező kiválasztása
3. GTK szponzorság
4. NGI-MaG egyeztetés
5. GTK külföldi résztvevők
6. Pályázati koordinátor
7. Tagdíj
8. Gestalt Est
9. Gestalt Alapképzés
10. Gestalt Nyári Egyetem / Konferencia
11. 2012-es prioritások
Elmaradt napirendi pont: NINCS 
1. NOGT: A 2012-es évben az elnökség számára fontos prioritás az EAGT-hez csatlakozás,
NOGT szervezetté válás. A projekt lassabban halad, mint azt szeretnénk. A projektvezetővel
egyeztetünk a továbbiakról, hogy milyen megoldással tudnánk befejezni 2012 végégig a
projektet.
2. GTK2 szervező kiválasztása: Két jelentkező van a GTK2 szervezői pozícióra. Ádám és
B.Judit személyesen fog találkozni a két jelentkezővel, és ennek alapján javaslatot adnak az
elnökségnek, és január végéig szeretnénk megállapodni a kiválasztott szervezővel.
3. GTK szponzorság: Ádám továbbra is a GTK szponzora, B.Judit és Dia pedig továbbra is
vállalják, hogy támogatják Ádámot ebben a szerepben, mintegy projektcsapatként.
4. NGI-MaG egyeztetés: Január 19-én Skype-on tartottunk egy egyeztető megbeszélést, az
NGI-tól Daan van Baalen vett részt, a MaG-ot Schmideg Ádám, Bence Judit és Bozsogi Dia

képviselték. A GTK1 szervezése jól megy, mindkét fél elégedett. Beszéltünk a további
együttműködésekről is (GTK2, szupervízió, trénerképzés).
5. GTK külföldi résztvevők: Felmerült ötletként, hogy a szlovák csoportterapeután, Jano
Ballixon keresztül szólítsunk meg potenciális szlovák érdeklődőket. Jano Ballix a GTK1
résztvevőknek fog február-májusban csoportos terápiát csinálni (egyéni terápia csoportban).
6. Pályázati koordinátor: Malatinszky Judit felvette a kapcsolatot egy másik jelentkezővel a
pályázati koordinátori pozíció kapcsán. Beszéltünk az ajánlatról, és arra jutottunk, hogy
további információ kell nekünk ahhoz, hogy eldöntsük, van-e szükségünk pályázati
koordinátorra és milyen formában. Ádám és Judit pályázatíró cégekkel fognak találkozni,
hogy megnézzék a lehetőségeket.
7. Tagdíj: A levlistára kiment az információ, a tagok elkezdték befizetni a tagdíjat. Somogyi
Andi még ír egy levelet a tagságnak, hogy szóljon neki, akinek bármilyen számlázási adata
változott. Idén Somogyi Andit fogjuk megkérni, hogy készítse el a bónokat. Ádám küld egy
levelet azoknak is, akik jelenleg nem tagok (pl. hírlevélen lévők), hogy ők is tudjanak róla,
hátha közülük is akad érdeklődő – a levélhez Dia ad inputot.
8. Gestalt Est: Malatinszky Judit beszámolt arról, hogy ma lesz egy projekttalálkozó azzal a 3
jelentkezővel, aki szívesen részt venne a Gestalt Est szervezésben. A találkozón ott lesz
Bozsogi Dia is, aki átadja a stafétát és átadja az eddigi információkat. Időközben többen is
tartanának Gestalt Estet, így reményeink szerint ’összeér’ a szervezők és tartók energiája és
újraindulnak a Gestalt Estek.
9. Gestalt Alapképzés: 2012 tavaszán tervezzük a következő Alapképzést, újragondolt
koncepció mentén, az eddigi tapasztalatokat beépítve. Bence Judit és Schmideg Ádám
dolgozik ezen.
10. Gestalt Nyári Egyetem / Konferencia: Beszéltünk arról az ötletről, hogy nyárra
szervezzünk egy olyan alkalmat, ahova külföldieket hívunk azért, hogy népszerűsítsük a
Gestaltot Magyarországon.
11. 2012-es prioritások: Az látszik, hogy idén a következő projektek fontosak nekünk: GTK2,
NOGT, Alapképzés, Gestalt Est. A pályázatok kapcsán tisztázó fázisban vagyunk. Idénre
még nincs tervezett szervezetfejlesztési tréningünk. Ötletként felmerült, hogy újra hívjunk
meg olyan trénert, aki már járt nálunk. Dia vállalta, hogy körbekérdez, melyikre jönnének el
leginkább résztvevők.

