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Katolikus Társadalmi Napokon 

vett részt a KIFE 

2016 az irgalmasság, s egyben 

Szent Márton éve is. Az idén 

megrendezett Katolikus Társadalmi 

Napoknak a budapesti Március 15. 

tér adott otthont. Az idei évben a 

KIFE is élt a lehetőséggel, hogy a 

többi hazai egyházi szociális 

intézmény és civil szervezet mellett 

maga is bemutatkozzon. A két 

napos rendezvényen a szervezet 

minden munkatársa részt vett a 

tevékenységek bemutatásában. 

bővebben 

 

 

A FÖLD VÉDELMÉBEN – 

NEMZETKÖZI WORKSHOP 

HÉTVÉGE 

2016. november 26-án és 27-én a 

KIFE, az erdélyi Pro Educatione 

Egyesület és a vajdasági Fáklya 

Egyesület együttműködésének 

keretében kétnapos workshopot 

szervez a környezetvédelem téma-

körében magyar, román és szerb 

fiatalok számára. 

bővebben 

 

Budapesten tartotta a FEECA 

elnökségi ülését 

2016. szeptember 6-7-én Buda-

pesten került megrendezésre az 

Európai Katolikus Felnőttképzési 

Szövetségnek (FEECA) az elnökségi 

ülése. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

Németh Géza 

Sör jégkockával 

Bevezetés más világokba 

Ismerik a kultúrsokk szót? Ez a 

jelenség, hangulat, lelkiállapot több-

nyire akkor lép fel, amikor idegen 

környezetbe kerülünk, leginkább 

természetesen külföldön. Szinte az 

első pillanatokban tapasztaljuk, 

hogy valami nagyon más (vagy ha 

nem nagyon, de kissé biztosan), 

mint amit idehaza megszoktunk.  

bővebben 

 

Az egy százalékról régieknek és 

újaknak 

MEGTUDHATJA, HOGY KITŐL ÉRKE-

ZETT 1%-OS ADÓFELAJÁNLÁS  

2015-től az adózó a rendelkező 

nyilatkozaton rendelkezhet úgy, 

hogy nevét és postai, illetve elek-

tronikus levelezési címét a kedvez-

ményezett szervezettel közöljék. 

/1996. évi CXXVI. törvény, 1§, (6)/  

Az erre irányuló kérelmet elektro-

nikus úton szeptember 30-áig lehet 

benyújtani. 

bővebben 

 

 

 

Ajánlott hírek 
és aktuális pályázatok 

Civil Partner Program – KSH 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó – 2016 

ősz 

A Generali a Biztonságért Alapítvány 

Közösségi pályázata – 2016 

Felzárkóztató szoftverek ingyenes 

kipróbálása – Balázs-Diák Kft/EFOP-

3.3.1-15 

Pályázat képzések, tanfolyamok 

kedvezményes bemutatására 

Egyes egyházi oktatási infrastruk-

turális fejlesztések – EFOP-4.1.1.-15 

Társadalmi célú vállalkozások ösztön-

zése – GINOP-5.1.3.-16 

Szemléletformálási programok – 

KEHOP-5.4.1 

bővebben 

 

MEGHÍVÓ Humánerőforrás 

menedzsment tréningre 

A képzés célja, hogy a résztvevők 

megértsék: az emberi erőforrás-

menedzsment azon funkciók köl-

csönösen egymásra épülő együttese, 

amelyek az emberi erőforrás 

hatékony felhasználását segítik elő 

az egyéni és a szervezeti célok 

egyidejű figyelembevételével. 

bővebben 

 

Mennyei derű 

Nyárutó a Paradicsomban 

Tizenkét egysoros 

bővebben 
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