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Magyar Gestalt Egyesület
Elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
2017. május 10. 9,00-13,00 óra
Helyszín: Budapest, XII. Hajnóczy utca 13.
Jelen van:

Dr. Stefany-Toth Judit, Kontra Eszter, Antal Olívia,
Mondok Árpád, Vattay Dániel

Levezető elnök:
Dr. Stefany-Toth Judit
Jegyzőkönyvvezető: Antal Olívia
Napirendi pontok:
1) GTK17 budget véglegesítése és elfogadása
2) EAGT 2019 konferencia budget elfogadása, kapcsolódó megbízások
megszavazása
3) NOGT képviselő aktuális elvégzendő feladatainak átbeszélése
4) Közgyűlésre felkészülés
5) Utcáról lakásba - pro bono projekt beszámoló
6) GTFS: csatlakozás nemzetközi kutatáshoz - projekt felvétel

1) GTK17 budget

Stefany-Toth Judit, Kontra Eszter és Bozsogi Dia kidolgozta a GTK17
Terápia Képzés díjait, melyek az alábbiak:

Nettó ár

MAG-tagok

Nem MAG-tagok

Early Bird

620 000

640 000

Normál

660 000

680 000

2 részletben fizetve

690 000

710 000

A költségtervet az elnökség tételes átbeszélés után egyhangúan elfogadta.
Mondok Árpád indítja a hirdetéseket.
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2) EAGT 2019 konferencia budget
A projekt csapat tagjai, Stefany-Toth Judit, Kontra Eszter és Delzsényi Kati
elkészítették az előterjesztést egy komplett összehasonlító részletes
elemzéssel és a javaslataikkal. A helyszíni bejárásokról szóban számoltak
be.
A beszámoló alapján az elnökség megbízta a projekt csapatot a konferencia
szervezés teljes lebonyolításával, az alábbiak szerint:
-

A projekt csapat tagjai vállalják a projekt teljes körű kivitelezését.

-

Az Elnökség felé minimum 3 havonta, illetve sarkalatos helyzetekben
soron kívül beszámolót adnak.

-

Az Elnökség teljes felhatalmazást ad a szerződéskötésekre és
megbízásokra.

-

A legnagyobb megbízási tételről, a konferencia helyszínével
kapcsolatos megállapodásról, aláírás előtt a projekt csapat külön
prezentációban véglegesíti és jóváhagyatja a részleteket az
Elnökséggel.

3) NOGT képviselő aktuális elvégzendő feladatainak átbeszélése
A MAG-ban, mint NOGT-ben jelenleg elmaradásaink vannak az EAGT-vel
való együttműködés kapcsán felmerülő feladatok elvégzésében.
Átmenetileg Mondok Árpád látja el ezeket, de szükséges az újonnan
elkészült NOGT képviselői poszt leírása alapján új képviselőt választani. Az
elnökség
a következő elnökségi ülésen javasol erre személyt. Addig
továbbra is Mondok Árpád viszi az aktuális kapcsolódó ügyeket.
4) Közgyűlésre felkészülés
A május 30-án, 17,30-kor az In-Spirálban tartandó Közgyűlésre az alábbi
napirendi pontokkal készülünk:
-

Kontra Eszter és Petka Kriszta elkészítik a 2016-os pénzügyi
beszámolót.

-

Stefany-Toth Judit és Antal Olivia elkészítik az éves eredmény
beszámolót.

-

Mondok Árpád beszámol a terapeuták külföldi továbbtanulási
lehetőségének helyzetéről.

-

Stefany-Toth Judit beszámol az EAGT 2018-as és 2019-es budapesti
board meetingjének és az EAGT 2019 Konferenciának tervéről.

-

Vattay Dániel döntéshez felkészítő tájékoztatást ad a közgyűlésnek a
MAG NOGT minőség megtartásáról illetve annak lemondásáról.

-

Vattay Daniel prezentálja az átdolgozott pályázati elbírálási rendszert.

5) Utcáról lakásba - pro bono projekt beszámoló
Hegedűs Dóra az Utcáról lakásba Alapítvány képviselőjével, Sípos
Zoltánnal átfogó projekmunkát indított, amelyben csoport-, pár- és egyéni
terápiát felajánló Gestalt terapeutákkal a jelenleg ellátottak teljes
csoportjának segítséget szervezi meg. Az első egyeztető, stratégia építő
beszélgetés lezajlott, melyben az elnökséget Antal Olivia képviselte. Az
alapítvány és a MAG közötti szerződés tervezet is elkészült. A megbeszélés
eredményeként első körben (májustól) 5 párnak indul párterápia, 6-8 ülés,
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heti gyakorisággal. A párterápiás ülések után egyéni terápiára
jelentkezhetnek igény szerint. Második körben (ősztől) női és férfi terápiás
csoportok indulnak - jobban működő párokból is részt vehetnek - kéthetente
2 óra, 6-8 ülésben. A résztvevők a folyamat közben is bármikor
jelentkezhetnek egyéni terápiára igény szerint. Helyszín felajánlások:
Szentkirályi u. vagy Auróra u. vagy Kőbánya Önkormányzat. Dóra kiküldi a
projektbe jelentkezőknek a jegyzőkönyvet és megszervezi a támogatók és
igénylők összehangolását. Valamint gondoskodik a szerződések
véglegesítéséről és az aláírásokról.
6) GTFS: csatlakozás nemzetközi kutatáshoz - projekt felvétel
Madeleine Fogarty, ausztrál pszichiáter és Gestalt terapeuta munkatársaival
felállította a “Gestalt Therapy Fidelity Scale” ( GTFS) kutatási programot,
amit a széles körű, nemzetközi Delphi Study-n keresztül vittek végig.
Jelenleg a hitelesítési eljárásnál tartanak. A nemzetközi Gestalt színtér
összes ország Gestalt szervezeteit, köztük a MAG-ot is felkérték
csatlakozásra, hogy a hitelesítési folyamat részeként a módszert kipróbálják
és jegyzőkönyvezzék, majd az eredményeket megosszák. A"Gestalt
Therapy Fidelity Scale” or “GTFS” a hitelesítés lezárulta után esszenciális
eszközzé válik a Gestalt terápia alapvetésének terjesztésében és
hatékonyságának növelésében.
A projekt magyarországi felállítását Antal Olivia és Mondok Árpád vállalták.
Elmaradt napirendi pontok:
• Coahszövetség- szakember lista frissítésre felhívás
• Terápiás első alapinterjú kérdőív javaslat
• Fordított cikkek sorsa
• Workshop szervezés szabályai, elfogadtatás az NGI-val
• Weboldal továbblépés
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