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Szakmai
tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

A munkáltató neve és
címe
Tevékenység típusa,
ágazat

2002 óta
Oktató/ egyetemi docens 2011 óta
Szakfelelős: szociális munka felsőoktatási alapképzés 2017
óta, szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés
(szociális munka szakirány) 2013 óta. Korábban:
ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés, interprofesszionális
közösségi munka szakirányú továbbképzés
A szakfelelősségbe tartozó képzések kidolgozásának
vezetése, részvétel a szociális munka BA szak alapításában.
Egyebek között nonprofit szervezetek, szociokulturális
animáció, önkéntes segítő gyakorlat, terepgyakorlatok című
tantárgyak kidolgozása felsőfokú/felsőoktatási, BA, MA,
szakirányú továbbképzés szintű képzések akkreditációjához,
ezen tárgyak és mások mellett gyermekjóléti szociális
munka, szociális munka csoportokkal és közösségekkel
tanítása, gyakorlatkövető és készségfejlesztő
szemináriumok, társadalomismereti és egyéb gyakorlatok
vezetése.
Tanulmányutak szervezése.
2010-12 Támop 5.4.4 pályázat szakmai vezetői feladatai.
Akkreditált szakmai továbbképzési programok kidolgozási,
adminisztratív és oktatási feladatai.
Széchenyi István Egyetem
Győr, Egyetem tér 1.
felsőoktatás
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A munkáltató neve és
címe
Tevékenység típusa,
ágazat

2013-2015
Projektmenedzser – mellékfoglalkozás
Támop 554 konstrukcióban lakótelepi közösségfejlesztési
pályázat kidolgozásának és megvalósításának vezetése Győr
Marcalvárosban. Munkatársak kiválasztása. Pénzügyi
válságmenedzsment a késlekedő finanszírozás miatt.
Partnerekkel való kapcsolattartás. Tréningek, képzések
vezetése.
Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás
Alapítvány
Győr, Szent Imre út 26-28, 9024
projektvezetés, nonprofit szektor
2014-2015
Projektmenedzser - mellékfoglalkozás
Támop 141 konstrukcióban diplomás pályakezdő
munkanélküliek foglalkoztatására pályázat kidolgozásának és
megvalósításának vezetése. Munkatársak kiválasztása.
Pénzügyi válságmenedzsment a késlekedő finanszírozás
miatt. Partnerekkel való kapcsolattartás. Tréningek,
képzések vezetése.
Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás
Alapítvány
Győr, Szent Imre út 26-28, 9024
projektvezetés, nonprofit szektor
2011-2013
Közreműködő szervezet koordinátora – önkéntes
tevékenység
New family, new child? Early childhood and family today in
Europe Grundtvig 2 program közreműködő szervezeti
tevékenységei és a közreműködő magyar önkéntesek
koordinálása. Tanulmányúti részvételek: Róma, Torino,
Barcelona, Párizs
Gyerekparadicsom Alapítvány
Budapest, Katica utca 15, 1191
projektvezetés, szakértői tevékenység, nonprofit szektor

2003 és 2007
Szakértő és munkacsoport-vezető
A Magyar Köztársaság Kormánya által az Európai Bizottság
számára a fiatalok önkéntességéről küldendő jelentés
szakértői javaslatának kidolgozása koordinálása, a javaslat
szerkesztése, szakértői tevékenység.
2007-ben az SZMM megrendelésére az Önkéntes Központ
Alapítványban, 2003-ban a GYISM megrendelésére a
Demokratikus Ifjúságért Alapítványban.
szakértői és munkacsoport-vezetői tevékenységek, nonprofit
szektor
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2006-tól
Kuratóriumi elnök – önkéntes tevékenység
Az alapítvány működésének és projektjeinek szervezése és
vezetése, közöttük pályakezdő munkanélküliek
munkatapasztalatot biztosító foglalkoztatása munkaadói és
egyéb projekt feladatai. Ingatlanfelújítás megrendelői
feladatai.
Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás
Alapítvány
Győr, Szent Imre út 26-28, 9024
harmadik szektor szervezetvezetés

2003, 2005, 2007, 2009, 2012
MindenGyerek konferenciák igazgatása
Ötletgazda, egyes konferenciák koncepciójának kidolgozása,
kurátorok, illetve előadók felkérése, szakmai program
szerkesztése, teljes szervezés és lebonyolítás, adminisztráció
irányítása, forrásteremtés, gazdálkodás, kapcsolatok, sajtó.
Gyerekparadicsom Alapítvány
Budapest, Katica utca 15, 1191
konferenciaszervezés, gyerekekkel foglalkozó ágazatok
1998-tól
A magyar részvétel koordinálása a FICEMEA szociokulturális
animációs világszervezetben
Folyamatos részvétel a szervezet életében, személyes
részvétel közgyűléseken, szemináriumokon, projektekben:
pl. a játék szocializációs szerepéről képzés megvalósítása
Budapesten ifjúsági munkásoknak – technikai vezetés, a
fenntartható fejlődésre való nevelésről az UNESCO
felkérésére készített dokumentum kidolgozásában szakértői
részvétel, a francia tagszervezet szemináriumain,
kongresszusain való részvétel. Szakértői csoportok kölcsönös
tanulmányútjai, külföldi szakértői csoportok magyarországi
tanulmányútjai stb. Mindez önkéntesekkel, magyar
partnerszerveztek sorával megvalósítva.
Gyerekparadicsom Alapítvány
Budapest, Katica utca 15, 1191
menedzsment, civil nemzetközi tevékenység, tanulás,
harmadik szektor
1997-től
Kuratóriumi elnök – önkéntes tevékenység
Az alapítvány működésének és projektjeinek szervezése és
vezetése. Közöttük Grundtvig- és egyéb nemzetközi
projektek szervezeti felelősi illetve menedzseri feladatai,
továbbá pályakezdő munkanélküliek munkatapasztalatot
biztosító foglalkoztatása projekt- és munkaadói feladatai.
Gyerekparadicsom Alapítvány
Budapest, Katica utca 15, 1191
menedzsment, harmadik szektor

Időtartam

1993-1997

Foglalkozás / beosztás

Programigazgató, önkéntes tevékenység – Káposztásmegyeri
Zabhegyező Játszóház

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Az önkormányzati megbízásból Magyarországon először
gyermekek napközbeni ellátását nyújtó civil szervezeti
projekt vezetése: önkéntes-csoport koordinálása,
képviselete, munkáltatói és gazdálkodói feladatok, hatósági
engedélyezési eljárások, szakmai program kidolgozásának és
megvalósításának vezetése. Jogszabályalkotást támogató szakértői tevékenység.

A munkáltató neve és
címe
Tevékenység típusa,
ágazat

Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete
Budapest, Alsóőr utca 9/b.
menedzsment és szakértői tevékenységek, harmadik szektor

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés

2000-2010
PhD szociológia (szociálpolitika) tudományban
Szociálpolitika, szociális munka, kutatásmódszertan.
Dolgozat címe: Az alternatív napközbeni ellátás
Magyarországi gyakorlata. Konzulens: Ferge Zsuzsa
akadémikus.

Oktatást / képzést
nyújtó intézmény neve
és típusa

ELTE TÁTK Doktori Iskola
Budapest, Pázmány sétány, 1, 1117

Országos / nemzetközi
besorolás

Felsőoktatás

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés

1997-2000
Általános szociális munkás
Szociálpolitika, szociális munka, nonprofit szervezetek,
szociális munka oktatása, pszichológia, szociológia. Dolgozat
címe: Ifjúsági munka. Konzulens: dr. Vercseg Ilona.

Oktatást / képzést
nyújtó intézmény neve
és típusa

ELTE Szociológiai Továbbképző Intézet
Budapest, Múzeum krt. 4/a, 1083

Országos / nemzetközi
besorolás

Felsőoktatás

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés

1999
Nonprofit menedzser
Nonprofit szervezetek menedzsmentje, vezetése, szervezése,
adminisztrációja

Oktatást / képzést
nyújtó intézmény neve
és típusa

Állampolgári Tanulmányok Központja
civil szervezet

Országos / nemzetközi
besorolás

Felsőfokú szakképzés

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés

1990-1992
Idegenforgalmi szakközgazdász
Általános gazdasági ismeretek, vállalat-gazdaságtan,
marketing, ingatlan üzemeltetés, szervezés-vezetés

Oktatást / képzést
nyújtó intézmény neve
és típusa

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Országos / nemzetközi
besorolás

Felsőoktatás

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak /
gyakorlati képzés

1983-1987
Magyar-történelem szakos általános iskolai szaktanár
Magyar nyelv és irodalom, történelem, oktatásmódszertan,
pszichológia

Oktatást / képzést
nyújtó intézmény neve
és típusa

ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar

Országos / nemzetközi
besorolás

Felsőoktatás

Egyéni készségek
és kompetenciák
Anyanyelv(ek)

Magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni
értés

Beszéd

Olvasás

Társalgás

Írás

Folyamatos
beszéd

Német Nyelv

3

2

3

3

1

Angol Nyelv

1

2

1

1

1

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és
kompetenciák

Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő és –fenntartó
készség, együttműködési készség, vezetői kompetenciák.

Szervezési készségek
és kompetenciák

Koncepcióalkotástól az eredményesség vizsgálatáig, nagy
bonyolultságú feladatok önálló illetve munkaszervezetet
irányító megoldása, készségei és kompetenciái.

Számítógépfelhasználói
készségek és
kompetenciák
Járművezetői
engedély(ek)

Felhasználói szintű ismeretek Microsoft Word, Excel,
PowerPoint

B típusú, 1985

