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Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

Legyen ön is időmilliomos 

KAAD – Kelet-Európa program 

ösztöndíj  

Az Európai Bizottság közzétette az 

Erasmus+ program pályázati fel-

hívásait a 2016-os évre vonatkozóan. 

Visegrádi Alap 2016-os pályázatai 

small, grant 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016. 

évi pályázati felhívásai 

bővebben 

 
Összegzés a tagszervezet 

látogatásokról – 2015 

A KIFE elnöksége a 20 éves 

jubileum kapcsán elhatározta, hogy 

a tagszervezeteket meglátogatja, 

személyesen szerez tapasztalatokat 

a tagok tevékenységéről, terveiről, 

jelenlegi helyzetéről. 2015-ben a 

tagok 90%-ánál járt az elnök, 

Lindeisz Ferenc és az iroda egyik 

munkatársa, B. Balogh Edit vagy T. 

Csompilla Márta. 

bővebben 

 

Nők a civil életben – új képzés 
Társadalmi élet fejlesztése vidé-

ken és városon. 

A KIFE Nők a civil életben c. 

projektje keretében megrendezésre 

kerülő képzéssorozat, Budapesten 

2016 márciusától. 

bővebben 

 
VITALITÁST 2016-ra is 

A vidéki helyszíneken megvalósuló 

Vitalitás projektünkben eddig 51 

program, köztük lakossági fórumok, 

önkéntes akciók, műhelymunkák, 

tréningek és intergenerációs napok 

valósultak meg az öt településen. 

Képes beszámolóval szeretnénk 

megköszönni a koordinátorok és 

segítőik, illetve a projektben részt-

vevők eddigi eredményes munkáját 

bővebben 

 
Új esztendő a Kerkai Jenő Tini 

Tanodában 

Ezúton szeretnénk minden egyes 

hírlevél olvasónknak boldog és 

sikerekben gazdag új évet kívánni, 

reméljük, hogy tanodánk számára 

is töretlen marad a fejlődés és 

rengeteg vonzó és érdekes program-

mal szolgálhatunk diákjainknak. 

bővebben 

 
Mennyei derű 

Korunk kihívásai 

bővebben 

 

A „Pont Te kellesz! 

Ifjúságfejlesztés városon és 

vidéken" projekt eredményei 

2012 és 2014 között valósult meg a 

KIFE kezelésében a Pont Te kellesz! 

Ifjúságfejlesztés városon és vidé-

ken című projekt. A program-

sorozat lényege, hogy három 

helyszínen: Egerben, Székesfehér-

váron és Szombathelyen fiatalok 

számára közösségi és információs 

pontok alakultak, ahol számukra 

különböző személyiségfejlesztő 

szemináriumok zajlottak. Célunk 

volt az, hogy a projekt vége után is 

nyomon kövessük a fiatalok élet-

körülményeinek alakulását, ezért 

2015-ben kérdőívet állítottunk össze 

számunkra, melyet a kitöltések 

után összesítettünk. Az alábbiakban 

ezeket az eredményeket adjuk 

közre. 

bővebben 

 
Könyvajánló 
Csepeli György 

A szervezkedő ember 

A szervezeti élet szociálpszicho-

lógiája 

A szervezkedő ember bevezetést 

nyújt a modern társadalmak műkö-

déséhez nélkülözhetetlen szervezetek 

társadalomlélektanába, ez alapján 

felismerhetjük, megérthetjük a 

szervezeten belül és/vagy kívül 

felmerülő problémákat, és alkalmas 

módon reflektálhatunk, a szervezet 

további fejlődéséhez. 

bővebben 
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