GOSZTONYI GÉZA
SÚLYPONTOK
 több mint tizenöt éves szociálpolitikai gyakorlat
 erős problémaérzékenység, hatékony kontaktusteremtő és konfliktusoldó képesség
 kiváló szervezési és elemzési képességek
 20 éves vezetői gyakorlat
 alkalmazkodás a gyorsan változó környezethez

KÉPZETTSÉG
Okleveles szupervízor
Semmelweis Egyetem, Budapest
Okleveles szociológus
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Okleveles építőmérnök
Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest
Kar: Építőmérnöki
Szak: Szerkezetépítőmérnöki
Szakág: Operációkutatás és számítógépes irányításszervezés

2000 július
1983 július
1976 december

MUNKAHELYI GYAKORLAT
BSZF, Budapesti Szociális Forrásközpont
Igazgató
- az intézmény politikájának kialakítása és vezetése
- változó létszámú belső és külső szakértő munkatársak irányítása (kb.60fő/év)
- kilenc kulcsfeladat szerinti tevékenységrendszer irányítása

1995 szept. -

NIOK, Nonprofit Információs és Otató Központ, Budapest
1994 aug. - 1995 aug.
- az alapítvány nemzetközi kapcsolatainak menedzselése
- a Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem trénerképzésének hazai irányítása
- adományszervezés, pályázatírás
AUTONÓMIA Alapítvány, Budapest
Program Menedzser és kuratóriumi titkár
- az alapítvány politikájának alakítása
- az alapítvány folyamatos működésének biztosítása
- az alapítvány saját kezdeményezésű projektjeinek szupervíziója
- adománygyűjtés (fundraising)
ESÉLY Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Budapest
Szociális munkás és egyetemi oktató
- egyéni konzultáció, családgondozás
- egyéni problémák csoportos megjelenítése, problémás csoportok
szervezése, irányítása
- lakásügyi projektek vezetése

1993 szept. – 1994 aug.

1991 febr. – 1993 szept.

ERZSÉBETVÁROS Családsegítő Szolgálat, Budapest
Intézményvezető
1985 márc. – 1991 jan.
- Magyarország első családsegítő szolgálatának megszervezése, tevékenységi
körének kialakítása, a helyi-területi szociális ellátórendszerbe illesztése
- közreműködés a szociális munkás szakma magyarországi bevezetésében
- problématérképek készítése
- „Így működik” című információs kézikönyv szerkesztése, kiadása
- 17 munkatárs irányítása
ALMÁSSY Szabadidő Központ, Budapest
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Az Információs Csoport vezetője
Önálló szociológus
- intézményszervezési koncepciók kidolgozása
- előteres programok szervezése
- 5 munkatárs vezetése
BVM Budapesti Vegyiművek, Budapest
Szociológus
- a vállalati művezetők helyzetének szociológiai elemzése
- javaslatok a középvezetők bérfeszültségeinek rendezésére

1983 febr. – 1985 febr.
1982 szept. – 1983 jan.

1981 márc. – 1982 aug.

CSEPEL Vas- és Fémművek, Budapest
Irányítás és Számítástechnikai Intézet
Rendszerszervező
1980 febr. – 1981 febr.
- elemzés készítése a tröszt 13 vállalata felsővezetőinek együttműködéséről
FIMŰV Műemléki Tervező Osztály, Budapest
Tervező mérnök
- műemléki felújítások szakvéleményezése, tervezése, kivitelezése

1976 szept. – 1980 febr.

OKTATÁS
Az ELTE Szociálpolitikai PhD. kurzusának hallgatója
2004 szept.-től
ELTE, Társadalomtudományi Kar, Kriminológia Tanszék, Óraadó tanár
2004 szept.-től
- Társadalmi pártfogás fiatalkorúak börtönében - fakultáció
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest
Szociális Munkás Tanszék, Óraadó tanár
- A „Közösségi szociális munka” című tantárgy oktatása
1993 szept. – 2004 jún.
- „Nonprofit menedzsment” című tantárgy oktatása
1996 febr. – 2004 jún.
ELTE, Szociálpolitikai Tanszék, Budapest, Óraadó tanár
1991 -1994
- A „Szociális munka gyakorlata” című tantárgy oktatása
DOTE, Debrecen, Nyíregyházi tagozat, Óraadó tanár
1992 - 1993
- A „Közösségfejlesztés” című tantárgy oktatása
DOTE, Debrecen, Óraadó tanár
1992 első félév
- A „Közösségfejlesztés” című tantárgy oktatása
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
Johns Hopkins University, Baltimore, USA
Szociálpolitikai kutatás
- a non-profit humán szektor kutatása
- non-profit szektor, illetve a közösségszervezés témakörében
egy-egy féléves kurzuson való részvétel
British Council, London, Egyesült Királyság
Szociálpolitikai gyakorlat (Plymouth)
- részvétel egy helyi önkormányzat (Plymouth)
szociálpolitikai ellátórendszerének munkájában
- helyi közösségfejlesztő projektek tanulmányozása
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
NYELVTUDÁS
EGYÉB TEVÉKENYSÉG

1990 szept. - 1990 dec.

1985 okt. - 1985 nov.

WordPerfect, Norton, Word for Windows, Excel
angol – kiváló, német – jó, orosz – alap
a.) A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének
1988-tól
alapító tagja, majd három ciklusban – elnöke
b.) A Civil Rádió egyik alapítója és szerkesztő műsorvezetője
1993-tól
c.) Non-profit Humán Szolgáltatók Szövetségének elnökségi tagja (2 ciklus)
d.) Budapest Főváros Önkormányzata, Szociális és Lakásügyi Bizottságának
tagja (két ciklusban)
e.) Intenzív publikációs tevékenység (lásd publikációs lista)
f.) EU szakértő Brüsszelben, 3 évig
2000-2002
g.) COST A18-as EU program alelnöke
2001-2003
h.) Főszerkesztő:„HÁLÓ”Szociális Szakmai Szövetség hírlevele 2002 ápr.-
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