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Így született a KIFE 

A KIFE 20. évfordulójának kapcsán 

emlékszik vissza Philipp Wiesehöfer 

úr, aki a német katolikus felnőtt-

képzés képviseletében vett részt a 

KIFE megalapításában. 

bővebben 

 
Szenior önkéntesek élményei - 

Beszámol: Dömötöri Melinda 

Előző hírlevelünkben a Grundtvig 

Senior Önkéntesprogram keretében 

Ausztriában önkéntességet vállaló 

szeniorokról tudósítottunk, ígéretünk-

höz híven az elkövetkezendő számok-

ban az ő beszámolóik lesznek 

olvashatóak.  

bővebben 

 

Új munkatársunk Bencsik 

Annamária bemutatkozik 

A KIFE kapacitásfejlesztési pályázata 

révén új munkatárs kezdi meg 

munkáját irodánkban. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

Lyubomirsky, Sonja: 

Boldogságmítoszok 

Tények és tévhitek 

Aminek boldogítania kellene, de nem 

boldogít – Aminek nem volna szabad 

örömet okoznia, de mégis örömet 

okoz. Az emberek helyes önismeretét 

átformáló elképzelésekről.  

bővebben 

 

A Felnőttképzési Csoportvezető 
képzésről 

A KIFE szervezésében harmadik 

alkalommal került megrendezésre a 

Felnőttképzési Csoportvezető képzés. 

2013. októberében kilenc lelkes 

résztvevővel indult és idén májusban 

zárult. A csoportunknak a nyolc 

hétvégére a máriabesnyői Mater 

Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház adott 

otthont. 

A jelentkezőknek Szabó Anna és 

Horváth Rozália, valamint Nagy Zsolt 

és Hankovszky Anikó tartotta a 

tréninget. 

A képzésről az interjú-beszámolót 

két résztvevőnk készítette, fogadják 

szeretettel! 

bővebben 

 
Májusi számvetés 

A KIFE pályázata révén megvalósuló 

Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda 

életében is elérkeznek azok a 

pillanatok, amikor egy kicsit 

megállunk, visszatekintünk. 

bővebben 

Újra indítjuk: 

Felnőttképzési csoportvezető 
képzés 

2014. októberétől 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

A Katolikus Társadalmi Napok 

beharangozója 

Útmutató civil szervezeteknek az új 

Ptk. és a Civil törvény szabályaihoz 

Salzburger Hochschulwochen 2014 

Európa a polgárokért program 

Norvég Civil Támogatási Alap 

pályázatai 

Senior vezetői ösztöndíjprogram 

(HAESF) 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt igénybejelentési felhívása 

bővebben 

 

Búcsúzunk - Véget ért a 

kulturális közfoglalkoztatás a 

KIFÉ-ben 

A kulturális közfoglalkoztatottak 

számos új gondolatot, értéket hoztak 

a KIFE iroda és a Kerkai tanoda 

életébe. A közfoglalkoztatásnak ezen 

új formája lehetőséget nyújtott a 

kulturális, művelődési és képzési civil 

szervezeteknek és nonprofit intéz-

ményeknek, hogy új munkaerőkkel 

gazdagodjanak.  

bővebben 

 

Időskorú önkéntesek a KIFE 

szervezésében 

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési 

Egyesület (KIFE) társszervezésében 

és az osztrák Forum Katholischer 

Erwachsenenbildung in Österreich 

projektvezetésével egy Grundtvig 

50+ időskorú önkéntes program 

valósul meg Magyarországon és 

Ausztriában. 

bővebben 
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