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A Kerülj képbe! projektről 

 
A civilek kommunikációját fejlesztő 

projektünk lezárult. A tényeket és 

eredményeket Szabó Áron, a program 

koordinátora foglalja össze. 

bővebben 

 

ÚJ PROJEKTÜNK A HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ CÉLCSOPORTÉRT 

Kerkai Jenő Népi Kulturális 
tanoda 
Szervezetünk programjaival és 

projektjeivel egyre inkább törekszik 

a hátrányos helyzetű célcsoportok 

társadalmi helyzetének javítására, 

érvényesülésének és aktivizálódásá-

nak elősegítésére.  

bővebben 

Könyvajánló 

Tóth Szabolcs Töhötöm 
Első leütés 
Gyakorlati újságírás nem csak 
kezdőknek 
„Kézikönyv egy taníthatatlan (?) 

szakmáról” – Tóth Szabolcs könyve 

minden újságíró, média- és kommu-

nikációs szakember egybehangzó 

véleménye szerint a legalaposabb 

és legkiválóbb a maga műfajában.  
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Elfogadta a Parlament az új 
Felnőttképzési törvényt 

Nagy átalakulások várhatók szeptem-

bertől a felnőttképzés területén, 

hiszen nem apró változtatásokkal, 

hanem teljesen új szemlélettel és 

koncepcióval áll elő a 2013 

júniusában elfogadott Felnőttképzési 

törvény. A 2013. évi LVXXVII. (77.) 

Felnőttképzésről szóló törvény új 

minősítési rendszerétől a felnőtt-

képzési szakma és szereplők meg-

újulását várja a törvényalkotó. 
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Felnőttképzési csoportvezető 
képzés III 
A KIFE immáron harmadik alkalom-

mal szervezi meg a Felnőttképzési 
csoportvezető képzését. A 128 órás 
(8X2 nap) képzés célja a részt-

vevők képessé tétele önkifejezésre, 
vezetésre, képzések generálására, 
megszervezésére. Az ismeretek 
elsajátítása mellett gyakorlásra van 
lehetősége a résztvevőknek, meg-
szerzett tudásukat tanulási helyzetek-
ben alkalmazzák. Ezáltal a képzést 

elvégzők olyan tudásra tesznek szert, 
amelyet munkájukban azonnal alkal-
mazni tudnak. 
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Nők  a vidékért! – Újabb sikeres 
kerekasztal-beszélgetés sorozat 

A KIFE 2013. április-május-júniusá-

ban egy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai Intézet támoga-

tásával létrejött rövid projektjének 

keretein belül újabb 4 vidéki tele-

pülés számára biztosított lehető-

séget és alkalmat, hogy erősítsék a 

társadalmi szerepvállalást, össze-

fogást és aktivitást, valamint élén-

kítsék a kistelepülési civil életet. 
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KÉPZÉSFEJLESZTÉS A-TÓL Z-IG 

A képzés elvégzésével a résztvevő 
képes legyen képzések tudatos 

tervezési folyamatára: képzési 
program és tematika összeállításá-
ra, a képzés lebonyolításának rész-
letes megtervezésére, kiértékelési 

rendszer összeállítására. 
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Aktuális pályázatok 

NCSZI 2013-as családpolitikai 

pályázatok 

Grundtvig program – 2013 

Pályázat helyi ifjúsági koncepció és 

cselekvési terv, valamint 

közösségfejlesztési stratégia 

megalkotására (KTE-SWI-2013/1)  
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Aprók 

Hittel az Egyetemen elnevezésű 

keresztény gólyatábor  

A nonprofit szervezetek humán 

erőforrása 

Ingyenes lesz a pályázat-

előkészítés 

A hit fénye 

HungaRió 2013  
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