ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2010. április 09.
Készült: 2010. április 9-én 13 órától 19 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Bence Judit, Kis- Tamás
Loránd
- tagság: Jókay Rita, Szobonya László
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
1. Terápia tréning
2. NOGT- EAGT
3. Felkészülés a közgyőlésre
4. John Nkum- Szervezeti Ellenállás tréning
5. Alapképzés
6. Elnöki levelezési kultúra
7. Tagdíjak

1. Terápia tréning – Rita
Április 30-ig még van lehetıség a kedvezményes jelentkezésre. A különbözı levelezılistákra a
meghirdetés egy hónappal ezelıtt már kiment. Újabb emlékeztetıt pedig a napokban küld ki újra
Rita. Segítséget kért az elnökségtıl abban, hogy hogyan lehetne a jelentkezık körét bıvíteni. Az
alábbi javaslatok hangzottak el:
• Kommunikációs területet
Fontos lenne még több hirdetési fórumon megjelenni. Rita elmondta, hogy a hirdetés megjelenik
majd a Pszichoterápia újságban is, a Pszichodiák levelezılistára is fel lehetne tenni. Loránd
javaslata a pszichológia.com. Itt Vas István megjelentetné a hirdetést. SZEVA-ban is
meghirdetésre kerül a képzés.
• Célcsoport bıvítése
Jelenleg a pszichológusok és a szervezetfejlesztık a megszólítottak. Szóba jöhetnek a
pedagógusok és a szociális szféra.
• Kérdezz-felelek
Fontos lenne a felmerült kérdéseket megbeszélni, hogy a döntéshozást segítsék. Ezért néhány ezt
segítı lehetıség:
a) Gestalt Est
b) Nyílt nap
c) Egyéni konzultáció
• Támogatás
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Lehetıségek: kedvezmények további bıvítése, támogatás igénylése – amit a MaG biztosít, és
különbözı fizetési konstrukciók biztosítása.
A képzés minimum 15 és maximum 18 fı részvételével indul el. Eddig 3 résztvevı már
jelentkezett, plusz Rita a szervezı. Rita a szervezıi feladatokat a képzés indulásáig látja el.
A támogatási rendszerben az elnökség a következı döntést hozta:
Évente lehet majd pályázni és nem lesz kizáró ok, ha már korábban kapott támogatást valaki.
Dia, Rita és Ádám kedd este tovább folytatja a megbeszélést azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a
döntéshozás alapja, s a feltételrendszere.

2. NOGT- EAGT- Sz. Laci
Az EAGT, mint szervezet, elsısorban a gestalt terápiát képviseli, tagjai gestalt terapeuták. A
szervezeti szabályrendszere (etikai kódexe, tagsági kategóriái) is ennek megfelelıen épül fel.
Elismeri a gestalt alapon coachként, szervezetfejlesztıként mőködı szakembereket, az ı tagsági
lehetıségük azonban még kialakítás alatt van. Tagként és tagszervezetként igen szigorú szakmai
feltételeknek
(képzettség,
szakmai
tapasztalat,
stb.)
kell
megfelelni.
- A MaG, mint szervezet célja a gestalt irányzat széles körő képviselete. A MaG egyaránt képviseli
a terapeutákat, a gestalt alapon mőködı egyéb szakembereket, ezen felül készséggel tagjai sorába
fogadja
a
Gestalt
iránt
érdeklıdıket
is.
- Ahhoz, hogy az EAGT tagja lehessünk, és késıbb az EAGT keretein belül a magyarországi
nemzeti szervezetté (NOGT) váljunk, a saját alapszabályunknak meg kell felelnie az EAGT
normáknak. Ezt azonban minden tagunkra nem kívánjuk kiterjeszteni. Feladat tehát annak
megvizsgálása, hogy a MaG milyen módon lehet úgy EAGT tag, hogy közben megtartja jelenlegi
karakterét. A megoldás feltehetıen egy szekció alakítása, mely kimondottan a terapeutákat
tömöríti, és amelyre vonatkozóan EAGT-konform elıírásokat határozunk meg.
Döntés: Marad az eredeti alapszabályban meghatározott tevékenység.
3. Felkészülés a közgyőlésre 2010. 05. 20. 17-20 - Elnökség
Az elnökség beszélt a közgyőlést megelızı teendıkrıl, s arról is, hogy ki milyen témából készül
fel.
• Meghívólevél kiküldése - Ádám (15 nappal a közgyőlés elıtt)
• Alapszabály módosítása - M. Judit
• Mi történt 2009. 01- 2010. 05. 20 között?- Dia és B. Judit
• Tervek - Ádám
• KAPOCS - Loránd
• Elıkészületek - Ági (teremfoglalás…)
4. Szervezeti Ellenállás tréning – B. Judit
Az elnökség eldöntötte, hogy meghívja egy bemutatkozásra John Nkumot, aki a Szervezeti
Ellenállásról tartana tréninget. B. Judit felveszi vele a kapcsolatot, idıpontot, árat egyeztetnek. Az
elnökség kérése, hogy november utáni idıpontban állapodjanak meg.
Teendı: Dia elküldi Ádámnak és B. Juditnak a külföldi trénerek felmerülı költségeit.
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5. Alapképzés szervezıi díja - Elnökség
2009. 11. 10- jegyzıkönyv alapján:
•
•

ha egy csoport van, akkor nem kap a profitból a szervezı
ha 2 csoport van, akkor a kettı által termelt profit felének a 15%-át kapja bón formában.
Az elnökség egyedi döntése az alapképzés szervezése kapcsán az, hogy a bón 2011. dec.
31-ig nemcsak a MaG által szervezett, hanem bármilyen szakmai képzésre
felhasználhat, amelyet az elnökség szakmai képzésnek tart.

6. Elnökségi levelezési kultúra – Elnökség
Loránd kezdeményezésére az elnökség a levelezési kultúráról beszélgetett. Megállapodásuk szerint
általában elég, ha ketten megnézik, reagálnak. Sürgıs, döntésre váró esetekben a tárgyban
kerüljön megjegyzésre, hogy FONTOS. Ekkor a teljes elnökség reagálására szükség van.

Kimaradt témák:
 Stratégia
 Elnökségi ülés: levezetés, felkészülés
 ODWS
 Szociális szféra
 „G-pont”
Teendık:
Dia
B. Judit
Elnökségi teendık
a közgyőlési
felkészülésre

•

•
•
•
•
•
•
•

Elküldi Ádámnak és B. Juditnak a külföldi trénerek
felmerült költségeit
Idıpontot egyeztet J. Nkummal
Meghívólevél kiküldése - Ádám (15 nappal a közgyőlés
elıtt)
Alapszabály módosítása - M. Judit
Mi történt 2009. 01- 2010. 05. 20 között?- Dia és B. Judit
Tervek - Ádám
KAPOCS - Loránd
Elıkészületek - Ági (teremfoglalás…)

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 2010. április 23. 13-16 óráig, Flow Tréningközpont.
Közgyőlés idıpontja:
 2010. 05. 20. 17-20 óráig, Flow Tréningközpont.
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