!

ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2016. március 11.
Készült: 2016. március 11-én, 15,oo-17.30 óráig
Helyszín: Budapest, I. ker, Gellérthegy utca 2o-22
Jelen van:
Elnökség: dr Malatinszky Judit, Antal Olívia, Kontra Eszter, Mondok Árpád, Vattay
Daniel
MaGtagok: Bozsogi Dia, Echter Edina, Delzsényi Kati, Kálmán Andrea, Monostori
Brigitta, Szalai Judit, Virág Orsi
Jegyzőkönyv-vezető: Antal Olívia

Egyetlen napirendi pont:
A Pszichológiai kamarai törvénytervezet MaG-ot érintő kérdései
Februárban megjelent a kormány honlapján a pszichológus kamaráról szóló törvényjavaslat. A javaslat március 16-ig társadalmi vitán van. Ezen az ülésen kötetlenül
beszélgettünk arról, kit hogyan érint a törvénytervezet, milyen vita csoportokban zajlanak diskurzusok és mi az, amit pillanatnyilag egyesületként és/vagy egyénként
tehetünk. Illetve mit tehetünk olyan egyesületekkel közösen, akik hozzánk hasonlóan
határterületet képeznek vagy dolgoznak.
Három oldalról közekitettük meg a tennivalókat:
Tevékenységünkhöz kötődően:
1) Egyesületünk fő tevékenysége a Gestalt irányzatról szóló ismeretek és szemlélet
megismertetése szakmai közösségekben és társadalmi csoportokban. Ehhez a fő
tevékenységhez kapcsolódóan a felelősségbiztosítás és a minőségellenőrzés megvizsgáljuk a magyarországi lehetőségeit.
2) Az etikai bizottság elérhetőségét láthatóbbá tesszük a honlapon.
3) Coaching tevékenységhez kapcsolódóan a magyar Coach szövetséggel egyetértésben, mint annak tagszervezete hivatalos állásfoglalást adtunk be a kormány felé. A
beadványt megküldtük a tagságnak és kitettük az egyesület FB oldalára.
4) A Magyar Pszichológus Kamaráról szóló kormány-előterjesztés társadalmi
vitájához egységes beadványt készítünk. A jogalkotó felé egyenként is lehet emailben
személyes adatok megadása mellett észrevételt beküldeni .A beadványokban segítséget Kontra Esztertől lehet majd kérni. Erről részletes levelet küldünk a tagságnak.
Európához csatlakozás, akkreditációk tisztázása kapcsán:
1) Mondok Árpi friss hireket hozott a március 5-én, Rotterdamban tartott EAGT
board meetingről:. Csak röviden néhány emlékeztető:
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- Az EAGT az egyetlen pszichológiával foglalkozó szakmai szervezet, amelynek amel-

-

lett hogy van emberi jogi bizottsága, már évek óta segíti a terepen dolgozó önkénteseket és terapeutákat, a train the trainer programon keresztül. Minden munkacsoport vizióval és költségvetéssel rendelkezik, ezek mentén számol be és kaphat forrásokat.
AZ EAGT egy növekvő szervezet, amelynek 83 szervezet (NOGT, mint a MAG), 948
egyéni tag jelenleg a fizikai határa.
Frissül az ajánlás a szakmai kompetenciák, NOGT, Supervízió és Intézet területén.
Változnak a szupervízió szabályai (az újra regisztrációhoz) – 5 évente kell megújítani az EAGT tagságot. Idéntől lehetővé vált társult tagnak lenni azoknak akik épp
Gestalt képzésben vesznek részt.
2) Feltérképezzük a pszichológia MA megszerzésének feltételeit a Metanoia Sussex-i egyetemmel kötött, életen át való tapasztalati tanulás programjához kötődően.

Oktatásaink miatt:
1) Jelenleg a leghangsúlyosabb képzésünk az NGI által tartott Gestalt Terapeuta
Képzés. A képzés kereteinek erősítésére érdekében egyértelműbbé tesszük, mind a
képzésbe kerülés, mind a képzés elvégzésnek feltételeit és megvizsgáljuk a felnőttképzésbe illesztés lehetőségét.
Egyéb feladatok:
1) Tartjuk és tovább építjük a hasonló egyesületekkel a kapcsolatot és folyamatosan
egyeztetünk.
2) Támogatókat keresünk akik erősíthetik az Egyesület reputációjának erejét.
3) Láthatóbbá tesszük, mit jelent a Gestalt szemléletmód.
Elmaradt napirendi pontok:
- Profilok egységesítésére ajánlott formai és tartalmi irányelvek kidolgozása
- Hétfő Estek programjainak egyeztetése az előadókkal, szervezőkkel
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