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1. GTK13 és GTK train-the-trainer
Személyes ismeretség miatt konfliktus alakult ki az egyik tanárjelölt és az egyik
résztvevő között arról, hogy a tanárjelölt hospitáljon-e a tréningen. A norvég
tanárok döntése a tanárjelölt hospitálását támogatja. Több körben történt már
egyeztetés erről, egyelőre hosszú távú megegyezés nélkül. Bár a norvég tanárok már
döntöttek, arra jutottunk, hogy nem adjuk fel, hogy találjunk egy mindkét félnek jó
megoldást.
Szabó Andi vállalta, hogy leül ezzel a két emberrel, aminek a célja, hogy
kidolgozzanak egy olyan megállapodást, ami mindkét fél érdekeit figyelembe veszi.
2. Zajkás Gergő lemondása
Gergő lemondott az elnökségi tagsági pozícióról. Gergőt megkérdezzük, hogy ő
szeretné-e ezt körbeírni a tagságban, vagy tegyük meg mi (Dia megkérdezi).
Október 1-re tűztünk ki rendkívüli közgyűlést, ahol új elnökségi tagot választunk.
Dia ír egy „álláshirdetést”.
3. Programszervezői találkozó
Tegnap találkozott Sarkadi Tünde, Somogyi Andi, Viga Orsi és Bozsogi Dia, hogy
egyeztessenek a MaG-os programok megszervezésének folyamatáról. Alaposan
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átbeszélték, hogy milyen feladatokból áll össze egy program megszervezése, és
melyik lépés kinek a feladata. Sokat tisztult, kinek mi a dolga, energikusan és jó
érzésekkel zárták a megbeszélést. Felmerült, hogy egységesítsük a programszervezői
juttatást, aminek összege lenne:
 ingyenes részvétel a programon + a profit 15%-a
 a program részvételi díja (a legalacsonyabb meghirdetett díj) + a profit 15%-a
Ez alól kivétel lenne a GTK megszervezése.
Az alapképzés szervezéséért most máshogy számítjuk a juttatást, Viga Orsi
átgondolja, hogy neki rendben lenne-e ez a másikfajta számítás.

4. GTK Train-the-trainer
Erős Ila és Sáfrány Kinga jelentkezését sokáig húzódó és nem transzparens
folyamat eredményeként a norvégok visszautasították. A döntésük alapja az volt,
hogy ők nem a norvég képzést végezték el – bár ez a kiválasztási folyamat elején
nem volt elvárás, sőt, meg is állapodtunk a norvégokkal abban, hogy máshol végzett
Gestalt-terapeuták is jelentkezhetnek.
A MaG elnöksége kiállt amellett, hogy minden jelentkező egyenlő bánásmódot
kapjon.
Fellebbezésünket a norvégok elfogadták, Erős Ilával a személyes interjú
megtörtént, aminek eredményeként a jelentkezését elfogadták. Sáfrány Kinga
interjúja nyár végén, szeptember elején lesz.
5. Fun projekt
Arra vágyunk, hogy legyen olyan része is az elnökségi munkának, ami igazán
élvezetes és energizáló. Felmerült a Gestalt Intézet megalapítása és valamilyen nonprofit, társadalmi munka megszervezése, amiben egy olyan szervezetnek nyújtunk
Gestalt alapú szakmai támogatást, aki ezt nem engedhetné meg magának. Ezt a
beszélgetést folytatni fogjuk.
6. GTK10 pénzügyi beszámoló
A GTK10-es tréning jelentős profittal zárult, ami több, mint amit terveztünk.
Gondolkodunk azon, hogyan tudjuk ezt a pénzt visszaforgatni a MaG-ba, úgy,
hogy a csoport résztvevői is részesüljenek belőle. Ezt a beszélgetést is folytatni
fogjuk.
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7. GTK13 budget: tolmács és pénzügyi beszámoló
A GTK13-as csoport első pénzügyi éve magasabb profittal zárult, mint amit
terveztünk. Ezen a ponton úgy tűnik, több a bevétel, és kevesebb a kiadás, mint
ahogy a pénzügyi tervben szerepelt:
 A csoport teljes létszámmal tudott elindulni, így a bevétel magasabb a
tervezettnél
 A hoteltől a rendszeres foglalás miatt kedvezményt kaptunk
 Az infláció alacsonyabb, mint terveztük
 Kevesebbet használunk a „tartalék” címen félretett összegből
Két irányban kezdtünk el gondolkodni:
 A fentiek alapján tudjuk, és szeretnénk a képzés díját csökkenteni. A pontos
számokat Dia és MJudit áttekinti, de az első számítások alapján az
egyösszegű tandíjat 770.000 Ft + Áfáról 690.000 + Áfára csökkentenénk,
ami évi 80.000 Ft-ot jelent (kb. 10%). A számítások ellenőrzése után MJudit
kommunikálja ezt a csoport felé.
 Gondolkozunk azon, hogyan tudjuk a képzés profitját visszaforgatni olyan
módon, amiből a résztvevők is részesülnek – pl. ingyenes vagy jelentősen
csökkentett árú Gestalt képzés itthon vagy külföldön, közös tanulmányút
szervezése, stb.
A képzés első éve tolmácsolás mellett zajlott, és az eredeti meghirdetés szerint a
csoport döntése az, hogy a további évekre kérnek-e tolmácsot. Habár a képzés
vezetője azt mondta a csoportnak, nem lesz tolmács a további években, mi
szeretnénk ennek a döntésnek a jogát visszaadni a csoportnak. Somogyi Andi
megírja nekik, hogy várjuk a döntésüket. A tolmácsolásról való lemondás az éves
nettó tandíjat 40.000 Ft-tal csökkenti.
8. I-Gold
Császár Csaba megkeresésére Bence Judit vette fel a szálat, hogy a szeptemberben
Budapestre érkező I-Gold (nemzetközi Gestalt szervezetfejlesztési képzés)
programban szeretnénk-e gyakorló ügyfélként részt venni. Az előzetes
levelezőlistán érdeklődé alapján több tagunkat is érdekli, azonban az elnökségből
nagyon korlátozottan tudnánk csak részt venni az adott időpontokban. Nem
tudtunk döntésre jutni, így Bence Judit megkeresi Kozák Olivért, hogy vállalj-a
ennek a szálnak a továbbvitelét, azaz hogy eldöntsük, megyünk-e, és ha igen, ezt
megszervezze.
Update: Kozák Olivér elvállalta, köszönjük szépen!
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Elmaradt napirendi pont:
 GTK szupervizor képzés
 Gestalt Intézet megalapítása
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