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Állampolgárság  magyar 
 

Születési idő  1976. 08. 05. 
 

 

 MUNKAHELYEK: 
 

• Időtartam (-tól -ig)  2008. OKTÓBER 1.-  
• Munkáltató neve és 

címe 
 Somogy Ifjúságáért Egyesület 

7400 Kaposvár, Damjanich u. 8- 10 
Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 27. 

• Tevékenység típusa, 
ágazat 

 Közösségfejlesztés, ifjúságsegítés 
Non-profit 

• Foglalkozás, beosztás  Megyei Ifjúsági Szakmai - Módszertani Központvezető,  
Civil Szolgáltató Központvezető 

• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 � Elméleti terület: civil önszerveződés alakulása, önkormányzó helyi 
társadalmak, az önszerveződés lehetőségei, önkéntesek a 
társadalomban, társadalmi részvétel a fejlesztő munkában, közösségi 
alapú fejlesztés elméleti alapjai és módszerei, és a közösségfejlesztés 
szükségszerű kapcsolata; 

� Szakértői tevékenység: közösségi kezdeményezések támogatása, 
közösségi részvétellel megvalósuló helyi fejlesztések, társadalmi 
bevonás fokozása, civil szervezetek, közösségi vállalkozások alapítása-
működtetése,  

� Gyakorlati terület: közösségi fejlesztő munka: civil önszerveződések 
szakmai támogatása, önkéntes tevékenység elismertetésének ösztönzése, 
helyi nyilvánosság fejlesztése, közösségi művelődés szervezése,  

� terepmunkák: települési, kistérségi szinten  

• Időtartam (-tól -ig)  2006. NOVEMBER 1. - TŐL 

• Munkáltató neve és 
címe 

 Demokratikus Ifjúságért Alapítvány  
1111. Budapest, Bercsényi u. 8. 

• Tevékenység típusa, 
ágazat 

 Közösségfejlesztés, ifjúságsegítés 
Non-profit 

• Foglalkozás, beosztás  Dél- dunántúli Regionális koordinátor 



• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 � Elméleti terület: civil önszerveződés alakulása, önkormányzó helyi 
társadalmak, az önszerveződés lehetőségei, önkéntesek a 
társadalomban, társadalmi részvétel a fejlesztő munkában, közösségi 
alapú fejlesztés elméleti alapjai és módszerei, és a közösségfejlesztés 
szükségszerű kapcsolata; 

� Szakértői tevékenység: közösségi kezdeményezések támogatása, közösségi 
részvétellel megvalósuló helyi fejlesztések, társadalmi bevonás fokozása, 
ifjúsági pályázatok készítése, 

� Gyakorlati terület: közösségi fejlesztő munka: civil önszerveződések 
szakmai támogatása, önkéntes tevékenység elismertetésének ösztönzése, 
helyi nyilvánosság fejlesztése, közösségi művelődés szervezése,  

� terepmunkák: települési, kistérségi szinten  

• Időtartam (-tól -ig)  2005. SZEPTEMBER 1. TŐL - 2006. OKTÓBER 30. 

• Munkáltató neve és 
címe 

 Somogy Megyei Önkormányzat 

• Tevékenység típusa, 
ágazat 

 közigazgatás 

• Foglalkozás, beosztás  programreferens 

• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 � A Megyei Közgyűlés elnökének programjainak előkészítése. 
� A 2 számú választókerület 66 polgármesterével a kapcsolattartás. 
� Pályázatfigyelés, civil szervezettekkel a kapcsolattartás. 
� Civil szervezetek alapítása, pályázatírással működésük segítése. 

• Időtartam (-tól -ig)  2003. AUGUSZTUS 1.- TŐL 

• Munkáltató neve és 
címe 

 ZÉTA Rt. 

• Tevékenység típusa, 
ágazat 

 kereskedelem 

• Foglalkozás, beosztás  Régióvezető 

• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

 � Termékek népszerűsítése, panaszok ill. problémák kezelése, 
vevőankétok szervezése ill. azok lebonyolításában való részvétel, 
valamint a rendelések realizálása, 

� Ezen kívül üzletvezetési feladatokat is elláttam továbbá az 
árubeszállítókkal való állandó üzleti kapcsolatot tartottam fent.  

�  A meglátogatott egységekről és a tapasztaltakról heti-napi 
bontásban jelentést írtam. 

 

 

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 
 

• Időtartam (-tól –ig)  2012. március- április 
• Oktatást/képzést nyújtó 

szervezet neve és típusa 
 Termelő Iskola Nonprofit Kft.  

• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 - Kultúra és társadalomismeret, 
- közösségszervezés és fejlesztés, 
- szociokulturális animáció, 
- kulturális turizmus, 
- animációs technikák Elmélet/ gyakorlat 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Aniámátor 

• Időtartam (-tól –ig)  2011. július  
• Oktatást/képzést nyújtó 

szervezet neve és típusa 
  



• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 - Rendezvényszervezés alapjai 
- Etika, 
- Protokoll. 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Rendezvényszervező 

• Időtartam (-tól –ig)  2010. március 23-24. 
• Oktatást/képzést nyújtó 

szervezet neve és típusa 
 Önkéntes Központ Alapítvány 

• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 - önkéntesek motiválása,  
- önkéntesek szervezése. 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Önkéntes képzés 

• Időtartam (-tól –ig)  2010. 
• Oktatást/képzést nyújtó 

szervezet neve és típusa 
 Ifjúsági Unió 

• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 - pénzügyi, jogi ismeretek 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Civil ügyintéző képzés 

• Időtartam (-tól –ig)  2009. 
• Oktatást/képzést nyújtó 

szervezet neve és típusa 
 MOBILITÁS 

• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 Pedagógia, 
csoport vezetés elmélete-, gyakorlata,  
közösségi munka elmélete, gyakorlata,  
civil társadalom fejlődése,  
társadalomismeret,  
demokrácia,  
közösségi munka módszertana,  
pszichológia. 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Ifjúsági közösségi tér kialakítása 

• Időtartam (-tól –ig)  2008- tól folyamatosan 
• Oktatást/képzést nyújtó 

szervezet neve és típusa 
 Közösségfejlesztők Egyesülete 

 

• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 Pedagógia, 
csoport vezetés elmélete-, gyakorlata,  
közösségi munka elmélete, gyakorlata,  
civil társadalom fejlődése,  
társadalomismeret,  
demokrácia,  
közösségi munka módszertana,  
pszichológia. 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Közösségfejlesztő 

• Időtartam (-tól –ig)  2004- 2007. 
• Oktatást/képzést nyújtó 

szervezet neve és típusa 
 Kaposvári Egyetem, Pedagógia Főiskolai Kar- ifjúságsegítő  

• Érintett főbb  Pedagógia, 



tárgyak/készségek csoport vezetés elmélete-, gyakorlata,  
közösségi munka elmélete, gyakorlata,  
civil társadalom fejlődése,  
társadalomismeret,  
demokrácia,  
közösségi munka módszertana,  
pszichológia. 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Ifjúságsegítő, pedagógus 

• Országos besorolás 
szerinti szint  

(értelemszerűen) 

 felsőfokú képesítés 

• Időtartam (-tól –ig)  2005.  júl ius-  2006 .  július.  

• Oktatást/képzést nyújtó 
szervezet neve és típusa 

 Partners Hungary Alapítvány- Nők a közéletben képzés 

• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 o Csapatépítés, 
o Személyiségfejlesztés I.- II.- III. 
o Kommunikációs tréning, 
o Konfliktuskezelés, 
o Vezetői készségfejlesztés, 
o Pályázatírás, projektmenedzsment, 
o  A lobbi tevékenység alapjai 

• Időtartam (-tól –ig)  Pécs, 2005. október- 2006. május. 

• Oktatást/képzést 
nyújtó szervezet 

neve  

 DDRISZI 

• Érintett főbb 
tárgyak/készségek 

 Pályázatíró és projektmenedzser képzés 
 

• Elnyert képesítés 
megnevezése 

 Pályázatíró 

 

EGYÉNI KÉSZSÉGEK 
ÉS KÉPESSÉGEK 

Magánélete ill. munkahelyi 
pályafutása során megszerzett, de 

hivatalos oklevéllel vagy 
diplomával nem feltétlenül igazolt 

készségek és képességek. 
 

 

ANYANYELV  MAGYAR 

 

 

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK 
ÉS KÉPESSÉGEK 

Másokkal való együttélés és közös 
munka multikulturális 

környezetben, kommunikációt 
igénylő beosztásban, csapatmunkát 

feltételező helyzetekben (például a 
kultúra és a sport területén), stb. 

  
� másokkal való együttműködés: team munka gyakorlata 

(munkahelyek, több civil szervezetben vagyok/voltam alapító, tag, 
aktivista, szakértő, önkéntes.) 

� kommunikáció: lsd. fent (munkahelyek, civil szervezeti részvétel), 
önkéntes szakmai műhely szervezése, tanítási, gyakorlatvezetési 
tapasztalat (rendkívüli történelem órák-, konferenciákon előadások 
tartása, ifjúsági csoportok vezetése.)  

� csapatmunka: folyamatos team-munka a közösségi folyamatok 
segítésében, pályázatírásban és a projektmunka során (különböző 



projektek, különböző munkatársi összetétel) 
� Elsősorban a Somogy Ifjúságáért Egyesületben végzett munkám, a 

kaposmérői ügyekkel kapcsolatos egyéb tevékenységem során, 
valamint az önkéntes munkák, programok során fejlődtek szociális 
készségeim és képességeim. Szervezeti kultúránk a csapatmunkára 
épül, jelenlegi stábunk egy tudatos csapatépítő tevékenység 
eredményeként állt fel, amelyben a tolerancia, a munkatársak 
motiválása és képzése alapfeltétel. 

� Non-profit gyakorlat, közösségi szellem. 
• Munkabírás, monotónia-tűrő képesség – a tréning-csoportvezetés 

során, a napi 10-12 órás figyelem, s a dolgok nem siettethetősége 
alakította ki bennem ezt. 

• Mások meghallgatásának képessége - részben a tréning-tapasztalat, 
részben a hosszú monitorig munka eredményeként tudok hosszan 
figyelni mások gondolataira, s ezekből összefüggéseket, konklúziókat 
levonni. 

• Közösségben dolgozni tudás, a szerep vállalása a team-ben - 
vállalkozói munkám ugyan egyéni feladat-teljesítésre ösztönöz, de 
szívesen dolgozom, elsősorban helyi fejlesztő munkában másokkal 
együtt, elfogadva az általuk elvárt, általam teljesíthető szereppel járó 
tennivalókat. 

� A dolgok rendszerben látni, láttatni tudása – a feladatokat 
összefüggésekben szeretem értelmezni, s ezt munkatársaim számára 
is világossá tenni. Ennek előnyét elsősorban kisvállalkozásom 
vezetésében látom, de az élet más területén is hasznosnak ítélem. 

 

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK 
ÉS KÉPESSÉGEK  

Személyek, projektek és költségtervek 
koordinálása és adminisztrálása; 

munkahelyen, önkéntes munkában 
(például a kultúra és a sport 
területén) vagy otthon, stb. 

 � projekttervezési gyakorlat: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 
(munkatárs), Somogy Ifjúságáért Egyesület (alapító, elnök), 
Regionális Ifjúsági Tanács (tag); Megyei Ifjúsági és Civil Tanács (tag). 

� költségtervek: civil szervezeti tagságokban (projektvezetés, 
projektvezetés, Kaposmérő község Önkormányzata és 
intézményeinek költségvetéseinél szerzett tudással, tapasztalattal 
rendelkezem.  

� személyek szervezése, koordinálása: terepgyakorlatok, 
közösségfejlesztői folyamat indítása-vezetése különböző 
településeken, Pajta Múzeum látogatások szervezése.   

� 2006- tól 2010- ig Kaposmérő képviselő testületének tagjaként a 
településünkön megvalósuló projektek, programok szervezése során. 

� Konferenciák, sajtótájékoztatók tartása. 
� Tanfolyamok, képzések vezetése, szervezése. 
� Hosszú ideje végzett szervezői és vezetői gyakorlat, pályázatok, 

beszámolók, mérlegek, kimutatások, elszámolások készítése. 
� Folyamatos kapcsolattartás: (Pajta Múzeum, Civil Szolgáltató 

Központ miatt, ifjúsági csoportokkal, civil szervezetekkel, 
döntéshozókkal, stb.) 

 

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK 
ÉS KÉPESSÉGEK 

Számítógép, speciális berendezések, 
gépek, stb. 

  
� személyi számítógéppel 93 óta dolgozom, szövegszerkesztői és 

táblázatkezelői, prezentációkészítő program felhasználó szintű 
kezelése, 7 modulos ECDL vizsgával rendelkezem. 

� videokamerát kezelek, mikrofonos hangfelvételt készítek. 
 

 



PUBLIKÁCIÓK 
 

• címe  „Civil Híradó”, a Civil Szolgáltató Központ rendszeresen megjelenő 
hírlevele 

• megjelenés helye  Kaposvár 

• megjelenés ideje  2010. január 5- től folyamatosan 

• publikáció nyelve  Magyar 

• címe  Sport, mint közösségfejlesztés 

• megjelenés helye  Kaposvár 

• megjelenés ideje  2008. március 14. 

• publikáció nyelve  Magyar 

• címe  Kaposmérő Gyermek és Ifjúsági Koncepciója 

• megjelenés helye  Kaposmérő 

• megjelenés ideje  2008. december 

• publikáció nyelve  Magyar 

• címe  Sport Általi Nevelés Módszertana 

• megjelenés helye  Budapest 

• megjelenés ideje  2008. 

• publikáció nyelve  Magyar 

• címe  Programokról, rendezvényekről beszámolók írása 

• megjelenés helye  Érték- Mérő újság 

• megjelenés ideje  2006. -tól folyamatosan 

• publikáció nyelve  Magyar 

• címe  Kaposmérő Helytörténeti kézikönyve 

• megjelenés helye  Kaposmérő 

• megjelenés ideje  2006. március 14. 

• publikáció nyelve  Magyar 

 

(ELŐ) ÉRTÉKELŐI 

TEVÉKENYSÉGEK 
 

• Időtartam (-tól –ig)  2012.- től 

• Szervezet neve és típusa  Nemzeti Együttműködési Alap 

• Érintett szakterület  Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 

• Végzett feladat   Civil működési-, programok, pályázatok bírálata 
 

• Időtartam (-tól –ig)  2010.- től 

• Szervezet neve és típusa  Megyei Önkormányzat- Ifjúsági és Civil Bizottság 

• Érintett szakterület  Ifjúságszakértő 

• Végzett feladat   Civil- , ifjúsági programok, pályázatok bírálata 
 

• Időtartam (-tól –ig)  2009.- től 

• Szervezet neve és típusa  Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

• Érintett szakterület  Ifjúságszakértő 



• Végzett feladat   Kiemelt Ifjúsági programok, képzések pályázatok bírálása 
 

• Időtartam (-tól –ig)  2007.- től-  

• Szervezet neve és típusa  Dél- dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács  

• Érintett szakterület  Civil szféra működési és programtámogatása  

• Végzett feladat   Kollégiumi tag, Pályázati kiírás, elbírálás 
 

VEZETŐI ENGEDÉLY(EK)  B kategóriás jogosítvánnyal 2004 éve rendelkezem 
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  Szakmai szervezeti tagságok: 

Regionális Ifjúsági Tanács, 
Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Civil bizottság állandó tagja 

 

REFERENCIA SZEMÉLYEIM:   
Hámori Zoltán  Demokratikus Ifjúságért Alapítvány- ügyvezető 

Telefon: 30/ 718- 8622 
Magdali  Csaba  Dél- dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda vezetője  

Telefon: 70/331- 0930 
 

EGYEBEK   
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  2009. augusztus 20.-án az Önkormányzati Miniszter, a Somogyi civilek 

érdekében végzett munkámért Miniszteri elismerésben részesített. 
 

Kaposvár 2012. április 5. 
 
 
 

Udvaros Renáta 


