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Bővítse ismereteit külföldön 

család témában!  

Az Európai Katolikus Felnőttképzési 

Szövetség (FEECA) szervezésében 

szakmai napot hirdetünk a család-

ügy területén dolgozóknak 2014. 

április 7-8. között Strassburgban. 

A program célja, hogy a család-

képzések területén dolgozók meg-

ismerjék egymást Európában, 

tapasztalatcsere folytán közös 

projekteket tervezzenek.  

bővebben 

Könyvajánló 

Jungclaussen, Emmanuel 
Az önmagunkra találás 
boldogságáról 

Mi köti össze az embereket a nagy 

kulturális különbségek ellenére? Az 

értelem utáni vágyunk, az ember-

társainkért és a természetért érzett 

felelősségünk, hiszi Emmanuel 

Jungclaussen. Niederaltaich monos-

torának egykori apátja, akit a sza-

badon folyó Dunáért való szenve-

délyes kiállása tett ismertté, mindig 

is a nagy egészet, a vallás határo-

kon túlnyúló egységet kutatta.  

bővebben 

 

MEGHÍVÓ 

A KIFE, valamint az Egerben, 

Székesfehérváron és Szombat-

helyen működő ifjúsági információs 

pontok munkatársai szeretettel 

meghívják Önt a Pont TE kellesz! – 

Ifjúsági közösségfejlesztés városon 

és vidéken c. projekt 

ZÁRÓKONFERENCIÁJÁRA  

melynek időpontja és helyszíne: 

2014. február 1. 9:30-15:10 

Apor Vilmos Vendégház előadóterme 

1035 Budapest, Kórház u. 37. 
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KIFE  XX.  ÉVFORDULÓ 

A születésnapoknál az X-ek 

megjelenése mindig nagy sóhajokat 

vált ki. A szülők örülnek, hogy a 

gyerek már tíz éves, megkapja a 

nagyoknak járó első ajándékokat 

is. A huszas évek kezdete a 

gondtalan fiatalság mérföldköve. 

Innentől már nem számoljuk 

azokat a bizonyos X-eket, mert 

tudjuk, hogy ezek gyarapodásával 

egyre bölcsebbek leszünk és a 

számok már nem számítanak. 

bővebben 

 
PÁLYÁZAT SENIOR ÖNKÉNTES 
PROGRAMBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELRE 

A KIFE, mint az osztrák Forum für 

Katholische Erwachsenenbildung 

partnerszervezete Grundtvig Senior 

Önkéntes programot valósít meg. 

2014. március 22. és április 11. 

között 3 érdeklődőnek nyílik 

lehetősége arra, hogy önkéntes 

munkavégzés által megismerkedjen 

az osztrák felnőttképzés világával, 

az időskori önkéntes képzések 

külhoni lehetőségeivel.  

bővebben 

 

Változások 2014 

A cikkben összefoglalva megtalál-

hatók a civil szervezeteket érintő 

jogi és számviteli változások. 

Bér, adójóváírás, természetbeni 

juttatások, egyéb változások 

Járulék szabályok 

Civil törvény és civilek 

bővebben 

Egy szerda délután…. 

A Kerkai Jenő Népi Kulturális 

Tanoda, (TÁMOP – 3.3.9.A-12/2-

2012-0054) mely a KIFE gondozá-

sában valósul meg, sokunknak lett 

az utóbbi hónapok során a második 

otthona. A tanoda 30 hátrányos, 

halmozottan hátrányos, illetve roma 

származású 5-8.osztályos gyermeket 

fejleszt délután 14 és 18 óra között, 

Szegeden, a Gál utca 18 szám 

alatt. 

bővebben 

 
A KIFE kulturális közfoglalkoz-
tatottjának beszámolója 

2013 decemberétől vette kezdetét 

a Nemzeti Művelődési Intézet Kul-

turális közfoglalkoztatási programja, 

amely számos új ismeretet és 

tapasztalatot nyújt a magyar 

kulturális életről, szokásokról, pél-

dául egy magamfajta pályakezdő 

fiatalnak. 

bővebben 

 

Aktuális pályázatok 

Bethlen Gábor Alap. 2014.  

Visegrádi Alap 2014 

Norvég Civil Támogatási Alap 

Tempus közalapítvány pályázata 

oktatási szakemberek részére 

Családbarát közgondolkodás 

népszerűsítése – CSP-KÖZG-14 

Szent Gergely Népfőiskola képzési 

pályázatai 

bővebben 
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