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A kályhától a Senior Adatbázisig 

A KIFE 2014-2015-ben egy nyertes 

Grundtvig projekt magyarországi 

partnereként lehetőséget biztosított 

összesen hat szenior önkéntesnek, 

hogy Ausztriába látogatva meg-

ismerjék az ott zajló felnőttképzési, 

idősképzési módszereket, lehető-

ségeket és tapasztalatot gyűjtsenek, 

cseréljenek. Önkénteseink sokat 

tanultak a senior képzés külföldi 

módszereiről, időskori képzések 

típusairól; élményekkel, tapasztala-

tokkal gazdagon tértek haza. 

bővebben 

 

 

Változott a kiküldetés fogalma 

A személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény (a 

továbbiakban: Szja tv.) 3. § 11. 

pontjában 2016. augusztus 1-jétől 

módosult a kiküldetés (kirendelés) 

fogalmi meghatározása. 

Az új meghatározás szerint: 

kiküldetésnek minősül a munkáltató 

által elrendelt hivatali, üzleti utazás, 

és az Szja tv. 3. § 10. pontja szerint 

hivatali, üzleti utazás – a munkáltató 

(kifizető) tevékenységével összefüggő 

feladat ellátása érdekében szükséges 

utazás. 

bővebben 

 

KATOLIKUS TÁRSADALMI 
NAPOK 

Az évente megrendezésre kerülő 

Katolikus Társadalmi Napok a 

KATTÁRS ebben az évben 2016. 

szeptember 16-17. között kerül 

sorra Budapesten a Március 15. 

téren. Idén a KIFE is jelen lesz egy 

interaktív standdal, ahol bemutat-

juk tevékenységünket. Szeretettel 

várunk mindenkit! 

bővebben 

 

 

Könyvajánló 

Szőcsné Antal Irén 
Anya - nyelv – búvár 
Nyelvi játékok 

Játszani mindenki szeret.  „A drága 

játékok mellett legyen ott a polcon a 

BETŰ és a SZÓ is. Lehet gyűjteni, 

alakítani, formázni, szaporítani, ki-

egészíteni, bővíteni, összekeverni, 

újat alkotni. Mind-mind igen szórakoz-

tató feladat. Lehet játszani iskolában, 

otthon, utazáskor – autóban, vonaton 

– hosszú várakozások idején.” 

a szerző gondolata 

bővebben 

 

 

Mennyei derű 

Nyárutó a Paradicsomban 

 

bővebben 

 

 

Ajánlott hírek 
és aktuális pályázatok 

KATTÁRS  

Katolikus Társadalmi Napok 2016 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a 

közösségek fejlesztésével – EFOP-

1.3.5-16 

Egyes egyházi oktatási infrastruktu-

rális fejlesztések – EFOP-4.1.1.-15 

Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért – EFOP-3.3.2-16 

Társadalmi célú vállalkozások ösztön-

zése – GINOP-5.1.3.-16 

Szemléletformálási programok – 

KEHOP-5.4.1 

Tandíjmentes vezetőképző civil szer-

vezetek vezetői számára pályázat 

Önkéntességért Díj 2016 

bővebben 

 

 

Pályázat! 
Civil szervezetek 
humánerőforrás fejlesztése 

A KIFE információs napot hirdet 

2016. szeptember 27-re, ahol is-

merteti a HR fejlesztés civileknek 

című projektjét és interaktív ízelítőt 

ad a fejlesztésben való rész-

vételből. Az információs nap segíti 

a pályázókat, hogy sikeresebben 

nyerjék meg a fejlesztési szolgál-

tatást, tájékozottak legyenek a HR 

területen. 

bővebben 
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