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1. Etikai bizottság jelenlegi munkája

2017-től a harmadévesek GTK anyagában szerepel az EAGT etikai kódexe. Ennek kapcsán Hagedűs Dóra kérdéseket tett fel az elnökségnek az EAGT és a MAG etikai kódexének kapcsolatáról és különbségeiről. Az elnökség Mondok Árpádot kérte fel, hogy az Etikai Bizottság elnökével, Szepesi Zsuzsával közösen kidolgozza az
etikus Gestalt-terapeuta működés feltételeinek tudatosítási folyamatát és egy olyan ajánlást, amely nem csak az
etikai kódexet, de a tevékenység végzésének, jogilag is tiszta vagy legalábbis védhető ajánlását tartalmazza,
amely a képzés része lehet. Ennek része tud lenni akár a magyar PT etikai kódex-től való esetleges eltérések és
annak okainak megértése.
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Jelenleg ennek a munkának az előkészületei zajlanak. Egy ponton szeretnék az érintetteknek meghírdetni egy
dialógust (moderált találkozó keretében) a témában az év elejére. (Érintettek: elnökség, EB, tanárok, GTK hallgatók, tagság )

2. NGI-MAG találkozó

2.1 Az NGI és a MAG által jelenleg működtetett GTK keretei várhatóan átalakulnak. Ennek kapcsán az NGI
kezdeményezésére találkozóra kerül sor az NGI és az elnökség között január végén.
2.2 Gestalt Reggeli
A megbeszélés kapcsán felmerült kérdéseket és lehetőségeket vissza visszük a tagság felé, egy Gestalt Reggeli
keretében. Az első ilyen február 5-én, hétfőn reggel 8,30-kor lesz. Kb 1 órás találkozóban gondolkodunk. Helyszín. Széll Kálmán tér, http://www.pre-go.hu/

3. 2018 Stratégiai tervezés

3.1 EAGT Konferencia, Board ülés, Közgyűlés
2019 szeptember 20-23 között Budapesten, a MAG szervezésében kerül sor a következő EAGT konferenciára.
Előtte 2018 szeptemberében és 2019 szeptemberében Budapesten kerül megrendezésre az EAGT Board ülés és
Közgyűlés is.
Az előkészületek 2017 tavasza óta folynak az EAGT -val folytatott szoros egyeztetés alapján készült
projekt- és budgetterv alapján.
A projekttrevnek alapján megkötött szerződéseinknek megfelelően a konferencia bizonyos költségeit - a résztvételi díjak beérkezéséig a Mag- nak kell megelőlegeznie. Igy a Konferencia helyszínnek fizetendő előlegek, a
Keynote speakerek költségei, weboldal, arculati költségek, garantált szobák költségei. scholarship alap létrehozása, stb.
A költségek fedezésére az elnökség a 2018 as évre 15.000.000 HUF összeget elhatárol.

3.2 Tagsági támogatási koncepció kiterjesztése
A 2018/19-es évek stratégia terveinek és költségvetésének jelentős és meghatározó része a konferenciához és
az azt meglőző, 2018-as EAGT Board ülés szervezéséhez kapcsolódnak.
Ugyanakkor az elnökség elkötelezte magát amellett, hogy az alapszabálynak megfelelően fenntartja Gestalt
identitás és módszertan megszilárdítását Magyarországon. Ennek eszközeként jelentős szerepet kíván adni a
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tagság támogatásának a különbözö Gestaltos programokon való minél szélsesebb körben való részvétel elősegítése céljából.
Ezen belül célul tűztük ki a tagság támogatási programjának kidolgozását
•

Az EAGT konferencián való részvételi díj jelentős támogatását ( scholarship program)

•

Mag által szervezett workshopokon való részvétel támogatása

•

Alapképzésen való részvétel támogatása

•

Külföldi workshopokon , tanulmányutakon való részvétel támogatása

•

Végzett terapeuták továbbtanulásának, szupervíziójának támogatása

3.3 További projekt tervek
A Gestalt módszertan magyarországi terjesztésének további lépéseként a 2018-as évben az alábbi projektetket
tűzzük ki további célként:
•

könyv kiadás ( legalább 1 Gestalt szakkönyv kiadása )

•

Mag arculat váltás

•

a weboldal angol nyelvű felületének kidolgozása

A fenti projektek megvalósításában szeretnénk a tagság aktív közreműködést kérni és a jelentkezőket bevonni a
munkába. Ezzel kapcsolatban küldjük majd a felhívást.
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