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1) GDPR
A GDPR munkacsoport tagjai (Delzsényi Kati, Stefany-Tóth Judit és Mondok Árpád
tanulmányozták mind a törvényt, mind az MCSZ számára kidolgozott dokumentumokat.
Ennek alapján arra jutottak, hogy a MaG-nak szüksége van egy személyre szabott GDPR
dokumentumra, amit saját erőből nem tudunk elkészíteni, szakmai – jogászi - segítség
bevonására van szükség. Ennek előkészítését az elnökség azonnal megkezdi.
2)

EAGT Rotterdam
Az EAGT tavaszi ülésének (március 1-2) napirendjén szerepel a Gestalt egyesületek
társadalmi felelősség-vállalása. A szeptemberben Budapesten megrendezésre kerülő
konferenciára készülve az EAGT kérésére egy kibővített delegáció képviseli a MaG-ot,
Stefany-Tóth Judit, Mondok Árpád és Miklós Kata. A témában az ülést megelőzően
Mondok Árpád vezetésével Gestalt-estet tartunk, amely hamarosan meghirdetésre kerül.

3) Workshopok
A MaG feladatai között fontos helyet foglal el a GTK hallgatók, a Gestalt terapeuták és a
Gestalt orientációjú szervezetfejlesztők szakmai továbbképzése. Márciusban két workshopsorozat első moduljára kerül sor:
Chantelle Wyley: Gestalt a szervezetekben – Bevezető program (március 6-8) (Haladó:
június 5-7), illetve:
Pszichoszexuális és párterápia műhely Berndt Leygraf vezetésével (1.rész március 16-18,
2. rész április 14-16)
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Az elnökség megszavazta, hogy a MaG max. 300.000 HUF összegű támogatást nyújtson a
Berndt Leygraf-vezette workshop részvételi díjához. A támogatás mértéke maximum 50000
Ft/fő, és a MaG Támogatási Kérelem nyomtatványon igényelhető.
4) MaG kisarculat
A megbízott grafikus az általunk megadott kulcsszavak alapján elkészített 4 logo-tervet,
melyek közül az elnökség kiválasztotta azt, amelyikkel tovább szeretnénk haladni.
5) Adminisztrációs ügyek
Az elnökség megtárgyalta a 2018-as beszámoló elkészítésének módját és elosztotta a
feladatokat, valamint kijelölte a beszámolóhoz kapcsolódó Közgyűlés időpontját: május 22.
18 óra, megismételt: május 29. 18 óra. A részletekről tájékoztatást illetve meghívót
küldünk.
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