ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2010. november 09.
Készült: 2010. november 09-én 13 órától 16 óráig
Helyszín: 1146. Bp. Zichy G. u. 5.
Jelen van:
- elnökség: Schmideg Ádám, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Bence Judit, Kis-Tamás Loránd
- tagság: Viga Orsi
- jegyzıkönyvvezetı: Novák Ágnes
Napirendi pontok:
1. Tanítás a Terápia tréningen
2. HR Café megkeresés
3. NOGT
1. Tanítás a Terápia tréningen – elnökség
Jelenleg Daan-ék tanítanak a képzésen. Az együttmőködési megállapodás szerint kiképeznek
majd oktatatókat a következı 10 évben, de ennek a feltételét, módját még egyeztetni kell. Fontos,
hogy minél elıbb rendelkezzünk a tanításhoz szükséges információkkal. Az Egyesület célja, hogy
legrövidebb idın belül önfenntartó legyen, azaz legyenek magyar oktatók.
Teendı:
Daannal Ádám beszél az alábbi témáról: „Milyen feltételekkel, módszerrel és folyamatban
válhatnak képzıvé a terápia tréningen
• akik már máshol végzett terapeuták?
• akik most a terápia tréningre járnak?”
Ádám információkkal és eldöntendıkkel jön vissza az elnökséghez.
2. HR Café megkeresés – Dia
Diát megkereste a HR Café szakmai vezetıje, abból a célból, hogy kb. 1 órás interjúban mutassák
be a Gestalt-ot. İk az ODWS konferencián találkoztak a Gestalt-tal, s ami bennük
megfogalmazódott az a következı volt: A Gestalt olyan mint a többi és mégis más. Diától Bence
Judit szívesen átveszi a szervezést. A HR Café Ádámra gondolt, de többen is szóba kerültek,
abban maradtunk, hogy OD-s hátterő ember legyen ott. Többen jelezték, hogy érdekli ıket
(Mjudit, Dia, + megkérdezzük Csaszit), Bjudit egyeztet idıpont, a szándék, hogy az interjún
legalább ketten képviseljék az Egyesületet.
3. NOGT - Dia
Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a kapott árajánlat szerint lefordíttatja a
csatlakozáshoz szükséges anyagokat (etikai kódex kb. 100-130e Ft + kb 25e Ft, alapszabálymódosítás 80-100e Ft).
Az elnökség 2 igen szavazattal és 3 tartózkodással nem szavazta meg, hogy az NOGT éves
tagsági díjat kifizessük (300 EUR + 30 EUR évente).
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Dia megkérdezi, hogy kaphatunk-e valamilyen kedvezményt.
Ádám megnézi az EAGT honlapot, és átgondolja, neki miért jó, ha a MaG NOGT lesz.
Az elnökség tovább folytatja azt a beszélgetést, csatlakozzunk-e az EAGT-hez, és mit kapunk a
befizetett tagsági díjért.
Az elnökség 3 napirendi pontot zártkörően tárgyalt.
Kimaradt vagy nem befejezett témák:
• NOGT projekt
• Alapszabály-módosítás
• Alapképzés
• Beszámoló: Károli Lélekképzın elıadás,
• Beszámoló: Etalon coaching rendezvényen elıadás
• Beszámoló: Sebhelyi Vikivel való találkozás pályázás ügyben
• Támogatási elvek
• GISC pályázati rendszer
• Jövıkép továbbvitele
• Sexual grounding tréning
• Autentikus mozgás tréning
• Leaders konferencián a MaG részvétele
• Pénzügyi helyzet áttekintése
• Mőködésünk
• Gestalt Estek
• Projektszponzor dolga
• Resnicks Gestalt tábor

Teendık:
Dia
Ádám
B. Judit

megkérdezi, hogy kaphatunk-e valamilyen kedvezményt a NOGTtól
Beszél Dannal, hogy milyen feltételekkel, módszerrel és
folyamatban válhatnak képzıvé a terápia tréningen
Átveszi a MaG-HR Café interjú szevezését

Következı elnökségi ülés idıpontja:
 2010. 12. 08. 13-16 óráig
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