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Témák tartalma, Döntések:
1. Csaba távozásának lezárása
Dia beszélt Csabával és megegyeztek abban, hogy szívesen vesszük továbbra is a segítségét
és ugyanígy szívesen látjuk, hogyha részt kíván venni a munkában.
2. Pályázatok
Laci pályázati támogatását megszavaztuk. A részvételi díjról számlát hoz, amely alapján
téríteni tudjuk a megszavazott támogatási összeget.
Továbbá Éva – aki felelıs a pályázatokért – újra felhívja a tagság figyelmét a támogatásokra,
és azok módjára.
3. Adminisztráció
András elvállalja. Fél évre 100 ezer Forintot szavazott meg az elnökség, melyben benne
foglaltatik az eddig (juttatás nélkül) végzett támogatása is.
Feladatai:
• pénzügyi adminisztráció (könyvelés nincs benne!)
• általános adminisztráció (oklevelek, címegyeztetések, kapcsolattartás)
• könyvtár újratisztítása, könyvek bevitele, tagokkal
• kapcsolattartás, ajánlás, behajtás
4. A honlap megújítása
Szili vállalja a honlap megújításával kapcsolatos projekt vezetését. Megszervezi a projekt
csapatot, van is egy szakember, akit érdemes felkérni, és aki részt kíván venni eleve az
Egyesület munkájában.
Az új honlap könnyen kezelhetı, dinamikus rendszerő és látványos lesz. Olcsón
szerkeszthetı. Bele tudunk majd írni, módosítani rajta. A jelenleginél többet fog nyújtani. A
hozzáférés és a támogatás is magyar nyelvő.
A szerkesztésnek közvetlen költségei az elején nincsenek, késıbb a bıvítések miatt
közvetetten lesznek.
A honlapról elızıleg kikérik Ádám véleményét.
A folyamat lépései a következık:

1.

2.

A projekt csapat toborzása, ehhez meghirdetése (Szili végzi). A csoportba a
szerkesztın kívül szükség van még két emberre, akik a design és tartalom
kérdésében segítik a döntési folyamatot.
Javaslattétel a struktúrára és a tartalomra

Mikor lesz kész a honlap?
Amennyiben 2 héten belül megalakul a csapat, a honlap 2-3 hónap múlva készül el.
A MaG-nak szüksége van egy új domain névre is, mivel a gestalt.hu Szili tulajdona, ı is
finanszírozza 3 éve. Ebben a kérdésben nem volt tiszta a kommunikáció, ami félreértéshez
vezetett, és így alakult ki a jelenlegi helyzet. Ezt a Gestalt Egyesület utólagosan megfizeti
akár megtartja a domain nevet a Szili, akár nem. A következı elnökségi ülésig a Szili dönt,
arról, hogy igényt tart-e a továbbiakban a névre.
5. Szakemberek a honlapra
A feltétele az, hogy a honlap elkészüljön.
Egységes, áttekinthetı kereteket hatoztak meg, a benne szereplı tartalmak egyediek.
Azok kerülhetnek fel automatikusan, akik bizonyos Gestalt képzésen vettek részt. Ha valaki
más képzésen volt, az elnökség dönti el, hogy felkerüljön-e?
A felkerülésnek egyik feltétele lesz, hogy az ı honlapjukról át lehessen kerülni az
Egyesületére, kölcsönös támogatásként.
Másik feltétele MaG tagság a megfelelı szakmai háttér mellett.
Felvetıdik a minıségbiztosítás kérdésköre is, amirıl még beszélni fogunk részleteiben is a
késıbbiek során. Pl. panaszeljárás, etikai kódex szükségességét vonja maga után.
Fontos lehet, hogy adjunk egy biztonságot az ügyfeleknek abban, hogy a honlapon lévı
szakemberekbıl nyugodtan választhassanak. Azt tudjuk ebbıl vállalni, hogy a honlapon
szerepelni fognak a kiválasztás feltételei és az, hogy miért vállalunk felelısséget.
Ennek kapcsán Dia vállalta, hogy a külföldi gyakorlatról körbekérdez a Gestaltos vezetık
között. Ezek után hirdetjük meg a szakemberek között ezt a lehetıséget.
Fontos, hogy minél hamarabb elinduljon a honlap, utána még úgyis lehet rajta fejleszteni,
módosítani.
6. „Must” read lista
Ila nemzetközileg megérdeklıdte, melyek a feltétlenül olvasandó Gestalt irodalmak. A lista
igen hosszú, ezért megkérjük Andrást, aki az adminisztrációt végzi, hogy nézze meg, hogy mi
van meg a listán szereplı könyvek közül. Jó lenne ajándékkönyvekhez jutni. Ha valaki
megkérdezi – pl. a külföldi konferencia résztvevıi közül, hogy mire lenne szükségünk, akkor
könyveket fogunk kérni.
Másik dolog, hogy helyünk sincs, ahová tehetnénk a könyveket, tehát könyves szekrényt kell
vásárolnunk a közeljövıben, mely zárható, és a tréning központban ezáltal biztonsággal
elhelyezhetı lesz.
7. Tagságkutatás
Kiemeltük a legfontosabbakat, és megnéztük, hogy milyen akcióterv valósult ezek közül meg.
• A bórtúrát jövı tavaszra halasztottuk.
• 2009-ben lesz Gestalt konferencia
• Gestalt estek augsztus végén elindulnak ismét. Szabó Laci és Molnár Éva vállalták fel
a szervezésüket.
• Nemzetközi képzéseken, konferenciákon idén 6 ember vesz / vett részt.
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Elindult az alapképzés
Két csoport is indult önismereti témában
Szakmai fórumok lesznek a honlapon
A közgyőlés idıpontját 2 hónappal az esemény elıtt már meghirdettük.
Elnökségi ülés napirendi pontjait kiküldjük elıre
A szakemberek honlapra feltételével a szupervízióra vonatkozó elvárásokat is
kielégítjük.
Gestalt gyakorlás a hirdetési felületeken keresztül található meg
Magyar nyelvő Gestalt szakirodalomra való igényre meghirdetünk egy Gestalt olvasó
klúbot
Cikk felkerülését a honlapra külön kör-e-mailben is jelezzük.
Egy hírlevél ment ki, a következıt nyár végére tervezzük
Két sörözés is volt Gestalt körökben
Tervezzük, hogy némelyik Gestalt est szabad sörözıs lesz, esetleg meghívott
vendégekkel, külföldi szakemberekkel.
MaG tagok regisztrációja mellett az iwiw-en is lesz egy Gestaltos kör.
Honlapon lesz egy csak jelszóval, tagoknak elérhetı rész, ahol adatokhoz lehet
hozzájutni a tagságról.
Voltak és lesznek is külföldiek által tartott tréingek.
Van kidolgozott pályázati rendszerünk.
Kommunikációs projekt team aktívan mőködik!
Szolgáltatás projekt teamet az elnökség csinálja gyakorlatilag.
Interjúzás lezajlott a terápiás csoporttal. Mindenki végiggondolja, hogy mit szeretnénk
az információkból felhasználni.

8. Gestalt alapképzés értékelése
A szervezı, Olivér visszajelzı kérdéseket küldött körbe. Feldolgozása folyamatban van.
Statisztikák és a pénzügyi mérleg is most készül.
9. A pszichopatológia tréning kinyitása
A pszichoterápiás tréning lezárult. Jelenleg 6 jelentkezı van a képzésre, ezért érdemes
kinyitni, a létszám 12 fıre maximálásával. Ha túl sokan jelentkeznének, akkor két csoport is
indulhat.
A hat jelentkezıt külön-külön megkérdezzük errıl. Dia hívja fel ıket. Az anyagi vonzatokat
szintén végig kell gondolni.
10. A 2009-es konferencia
Két kérdésben történt elırelépés.
1. Szervezıi csapatra jelentkezést meghirdettük, négy jelentkezı van. Lezárjuk a
következı e-mailben a jelentkezéseket.
2. Két céggel történt a helyszín felkutatásával kapcsolatosan tárgyalás. İk
térítésmentesen ajánlanak fel megfelelı helyszíneket.
11. Hiánypótlás
Hiánypótlási kérést kaptunk a bíróságtól. az alapszabállyal kapcsolatosan. Judit a kapott
információk tükrében végiggondolja a tennivalókat.

