
 

 

 

SZEMÉLYI ADATOK  

 

Kovács Kamilla 
 3524 Miskolc Jósika Miklós utca 18. 9/3 
 elérhetőség: kamillakovacs71@gmail.com 
  

Miért szavazzanak rám? 

Közel 15 éve dolgozom aktívan a hazai és határon túli magyar civil szektorban. Tapasztalatból ismerem 

a hazai és Uniós forrásokat és a hozzájuk kapcsolódó szakmai és szakmapolitikai törekvéseket. 

Szakmailag és érzelmileg is elkötelezett vagyok a civilség ügye iránt. Fontos számomra, hogy a 

szektorban megjelenő pozitív, társadalmilag hasznos és sokszor újszerű szándékok, tevékenységek 

kellő teret kapjanak a megvalósuláshoz. 

Milyen szervezetekkel állok kapcsolatban? 

Elsősorban Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye civil szervezeteivel állok kapcsolatban. Egyaránt 

dolgozom együtt nagy múltú, a térségben meghatározó szerepet betöltő professzionális civil 

szervezettel (pl. a miskolci RECIK Alapítvány vagy a megyaszói Hon Kulturális és Művészeti Alapítvány 

társadalmi felzárkózási programjai) és hátrányos helyzetű  településen működő roma szervezettel (pl. 

a Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége tanoda programja Hernádvécsén vagy az 

encsi Értelmiségi Roma Nők pozitív példát bemutató eseményei) Aktív tagja vagyok a BAZ megyei Civil 

Információs Centrumot működtető  Esély és Részvétel Közhasznú Egyesületnek. Tapasztalattal 

rendelkezem határon átnyúló együttműködések kialakításában, közös projektek megvalósításában (pl. 

határon átnyúló közös honlap létrehozása a somorjai Fórum Információs Centrummal és a rozsnyói 

Gömöri Ifjúsági Társasággal; Kárpátaljai magyar civil szervezetek képzése a beregszászi TURINFORM 

Irodával).  

Milyen programokat, kezdeményezéseket támogatását látnám szívesen a NEA pályázati 

rendszerében? 

A szívemhez legközelebb azok a kezdeményezések állnak, melyek több szereplő aktív 

együttműködésével valósulnak meg és hozzájárulnak az együttműködő felek tudásának, szakmai 

eszközrendszerének, szervezeti kultúrájának fejlődéséhez. A létrejött eredmények pedig alkalmasak 

arra, hogy tartósan beépüljenek a pályázó szervezetek tevékenységébe. 

Mit tudna tenni a NEA iránti bizalom kiépítésben? 

Fel tudom és fel is akarom vállalni, hogy a Civil Információs Centrum, illetve egyéb szervezetek által 

szervezett fórumokon személyes tájékoztatást adjak a NEA működéséről. A más támogatási 

rendszerekben, illetve a települési és térségi fejlesztési rendszerekben szerzett tapasztalataim abban 

segíthetnek, hogy eredményesen képviseljem és közvetítsem a szervezetek igényeit és érdekeit. 
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2018.01.01-jelenleg is      régiós irodavezető 
Családbarát Ország Nonprofit  Közhasznú Kft 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35 
Munkavégzés helye: Miskolc, Kiss Ernő u. 19. 
 
Régiós iroda operatív irányítása, az Észak-Magyarországi Régióban a Nők a 
családban és a munkahelyen, valamint a Védőháló a családoklért projektet 
megvalósító szervezetek munkájának szakmai támogatása: telefonos és on-
line tanácsadás,  régiós Szakmai találkozók szervezése és lebonyolítása; 
Projektek szakmai előrehaladásával kapcsolatos adatbekérés és összegzés 

  

2007. 07. 01.– 2017.12.31 szakmai vezető 

Regionális Civil Központ Alapítvány 
Rákóczi u. 12., 3530 Miskolc (Magyarország)  
www.recik.hu  

Európai Uniós finanszírozású projektek generálása, pályázatírás, 
programvezetés elsősorban foglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és non-profit 
szervezetek fejlesztése témában, Például: 

 Szegregált lakókörnyezetben élők komplex felzárkóztatása a 
Hernádpetri Békás soron" TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0053 - szakmai 
vezető 

 „Első lépés" program a Hernádvécse térségében élők foglalkoztatási 
esélyeinek javításáért program TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0055 - 
projektvezető 

 „Lehet másként!" Komplex munkaerő-piaci szolgáltatásfejlesztés 
Észak-Magyarországon TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0057 – projektvezető 

Ezen túlmenően elláttam a minőségirányítási megbízotti feladatokat is. 
Feladfatom volt az ISO mínősítéssel rendelkező szervezet éves megerősítő 
auditra való felkészülésének  koordinálása, valamint a dolgozói és igénybevevői 
elégedettség mérése. 

1997. –2002.  családgondozó 

Ferencvárosi Családsegítő Központ, Budapest IX (Magyarország)  

Szociális és mentális problémákat hordozó egyének és családok részére egyéni 
tanácsadás, szabadidős programok szervezése halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére. 

1992. –1998.  szociológus  

ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, szociológia szak, nappali tagozat, 
Budapest (Magyarország)  

http://www.recik.hu/#_blank
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Főbb tantárgyak: szociológiatörténet, szociológiaelmélet, társadalom 
ismeret, statisztika, társadalomtudományi kutatás módszertana, 
szociálpszichológia 

1991. –1992.  szociális szakasszisztens  

Ongromen Kft, Miskolc (Magyarország)  

Főbb tantárgyak: szociális munka, szociális jog, önismeret 

 

Egyéb képzések, tanfolyamok   munkaerőpiaci tanácsadás   - Regionális Civil Központ Alapítvány 2007 

   Coaching alapú tanácsadás   – Lemma Coaching 2008 

    Közösségfejlesztés  - Eötvös Lóránd Tudományegyetem - 2009 

  

Kommunikációs 
készségek 

A szóbeli és írásbeli kommunikációt tartom az egyik legerősebb készségemnek, 
melyet hatékonyan használok  egyéni tanácsadás, és a csoportos foglalkozások  
vagy  facilitált, moderált beszélgetések során, vagy akár a prezentáció jellegű, 
frontalis előadások  alkalmával. 

Szervezési/vezetői 
készségek 

Több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezem projekt és szakmai teamek 
irányításában, szakmai programok kidolgozásában és megalósításában. Számos 
civil szervezeteknek szóló, illetve ágazatok közötti szakmai rendezvényt 
szerveztem és bonyolítottam le a műhelybeszélgetésektől kezdve a száz fős 
konferenciáig bezárólag a Regionális Civil Központ  Alapítványnál végzett 
munkám részeként.  

Munkával kapcsolatos 
készségek 

Kutatási tapasztalat: 

Hernádnémeti település Ifjúsági Cselekvési Tervének elkészítése 

Kutatás vezetése, megalapozó felmérés és helyzetelemzés  elkészítése, 
cselekvési terv összeállítása 2018 

Comparative Social Enterprise Models -ICSEM (Kutatásvezető: G Fekete Éva)- 
esettanulmányok készítése Magyarországon működő szociális gazdaságokról 
2015-2016 
 

Szegregált lakókörnyezetben élők komplex felzárkóztatása a Hernádpetri 
Békás soron (TÁMOP-5.3.6-11/1) Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése 2012 

 

„Első lépés" program a Hernádvécse térségében élők foglalkoztatási 
esélyeinek javításáért (Támogató:TÁMOP 5.3.1) Helyzetelemzés és 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 2010 

 

Foglakoztatási célú szolgáltatást végző civil, állami és piaci szervezetek 
kapacitás vizsgálata és fejlesztési szükségleteik felmérése Észak-



 

 

Magyarországon (Támogató: TÁMOP 1.4.3) 2010 

  

„Compass" Társadalmi párbeszéd megújítása Észak-Magyarországon-
Többszektorú, foglalkoztatáspolitikai célú együttműködések vizsgálata 
(Kutatásvezető: Nonprofit Szövetség) Foglalkoztatási paktumok vizsgálata 
(2009) 

 

Miskolc város szociális térképe (Miskolc MJV Képviselőtestületének 
megbízásából – Kutatásvezető: dr. Zám Mária) – Miskolc város civil és 
önkormányzati fenntartású szociális intézményeinek elemzése (2003) 

 

Publikációk: 

„Néhány gondolat a civil szervezetekről, a közösségfejlesztésről és a 
hatalomról" Parola 2008/2  

"Foglalkoztatási paktumok az Észak-magyarországi régióban" Észak-
magyarországi Stratégiai Füzetek 2006 VI. évf. 1. sz. 

Társadalmi tevékenység Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület - tag 

ProHáló országos civil hálózat  - egyéni tag 


