
 

 

IVÁNYI KLÁRA – ANTIDISZKRIMINÁCIÓS SZAKÉRTŐ, 

 
Klára a Wesley János Főiskolán végzett szociális munkásként, majd a 
Katolikus Egyetemen mediátorként. Tö
munkásként azoknak nyújt segítséget, akiket
kisebbségi csoporthoz való tartozásuk 
Másság Alapítvány munkatársaként antidiszkriminációs ügyekben lát el 
Egyenlő Bánásmód Hatóság, illetve más hatóságok el
mediátorként ahhoz nyújt segítséget, hogy az egymás
tárgyalóasztal mellett dolgozzanak ki v
megoldásokat. A jogvédő tevékenység mellett 2005.
foglalkozni. Elvégezte a Gordon Iskola Egyesület gordon tréneri 
Learning Hungary tréner továbbképzését. Évek óta ta
antidiszkriminációs, illetve kommunikációs és konfl
az emberi kapcsolatok építésén, a jobb emberi
kialakításán fáradozik. Filozófiája, hog
életét gazdagabbá és színesebbé teszi. 
számára, munkája mellett idő
tovább.  
Szabadidejében jógázik, szeret gyalogolni, kirándul
barátaival és családjával tölteni
 

 

Kapcsolatfelvétel: info@mtdtdanacsado.hu

 

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS SZAKÉRTŐ, 

MEDIÁTOR 

 

 

iskolán végzett szociális munkásként, majd a 
Katolikus Egyetemen mediátorként. Több mint egy évtizede foglalkozik emberekkel, szociális 

k nyújt segítséget, akiket nemzeti, etnikai hovatartozásuk, vagy más 
i csoporthoz való tartozásuk miatt ér sérelem, hátrányos megkülönböztetés. A 

munkatársaként antidiszkriminációs ügyekben lát el 
Bánásmód Hatóság, illetve más hatóságok előtt. Amennyiben arra van lehet

mediátorként ahhoz nyújt segítséget, hogy az egymással konfliktusban álló felek 
tárgyalóasztal mellett dolgozzanak ki vitájukban mindenki számára 

tevékenység mellett 2005.-ben kezdett el feln
Elvégezte a Gordon Iskola Egyesület gordon tréneri képzését, majd az Easy 

Learning Hungary tréner továbbképzését. Évek óta tart elsősorban tolerancia
antidiszkriminációs, illetve kommunikációs és konfliktuskezelési tréningeket. Munkája 
az emberi kapcsolatok építésén, a jobb emberi kommunikáció, társadalmi 
kialakításán fáradozik. Filozófiája, hogy egymás megismerése és elfogadása valamennyiünk 

sebbé teszi. Mivel a folyamatos tanulás, önfejlesztés fontos 
őt szakít ismeretei bővítésére. Jelenleg coachként képzi magát 

Szabadidejében jógázik, szeret gyalogolni, kirándulni, szaunázni, és minél több id
barátaival és családjával tölteni. 

info@mtdtdanacsado.hu  

 

 

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS SZAKÉRTŐ, TRÉNER, 

iskolán végzett szociális munkásként, majd a Pázmány Péter 
glalkozik emberekkel, szociális 

nemzeti, etnikai hovatartozásuk, vagy más 
miatt ér sérelem, hátrányos megkülönböztetés. A 

munkatársaként antidiszkriminációs ügyekben lát el képviseletet az 
tt. Amennyiben arra van lehetőség, 

sal konfliktusban álló felek békés úton, 
itájukban mindenki számára elfogadható 

ben kezdett el felnőttképzéssel 
képzését, majd az Easy 

sorban tolerancia-erősítő, 
lési tréningeket. Munkája során 

kommunikáció, társadalmi együttélés 
elfogadása valamennyiünk 

folyamatos tanulás, önfejlesztés fontos 
vítésére. Jelenleg coachként képzi magát 

ni, szaunázni, és minél több időt a 


