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Kommunikációs szeminárium 

Befejeződött a Kishegyesen (Vajda-

ság) megszervezett 5 modulos 100 

órás kommunikációs szeminárium. 

A program szervezői a szegedi 

KIFE, a Vajdasági Magyar Civil 

Szövetséggel partnerségben, amely 

megvalósítását Magyarország Külügy-

minisztériuma támogatta. 

bővebben 

 

 
Nyitány! 

Beindul az ERASMUS + PROGRAM  

A várva várt nap elérkezett, 

hivatalosan is elindul az Erasmus + 

program. 

bővebben 

 
Meghívások programokra 
Három programra szóló meghívást 
adunk közre.  
Az első a spanyolországi Almeriába, 
egy IKT kompetencia és e-learning 
képzésre, 

A második egy Grundtvig műhely-
munkára, a németországi Hammin-
kelnbe, 
a harmadik ajánlatunk egy 
különlegesnek tűnő lelkigyakorlat 

bővebben 

 

Pont Te kellesz! visszatekintő 
A zárókonferencia összefoglalója 

A KIFE, valamint az Egerben, 

Székesfehérváron és Szombathelyen 

működő ifjúsági információs pontok 

Pont TE kellesz! – Ifjúsági közösség-

fejlesztés városon és vidéken c. 

projekt zárókonferenciáját tartottuk 

2014. február 1-jén Budapesten. 

bővebben 

Könyvajánló 

Torgyik Judit  

A tanulás színterei felnőtt- és 

időskorban 

A tanulás fogalma, a róla való 

gondolkodás sokat változott az 

elmúlt években. Értelmezése 

kitágult, új szempontokkal és meg-

közelítésekkel gazdagodott. Az élet-

hosszig tartó tanulás eszméjének 

terjedésével hazánkban is mind-

inkább figyelmet kapott a felnőttek 

tanulásának sokféle formája, szín-

tere, gazdag lehetősége. 

bővebben 

A kulturális közösségi lét 

alapjai 

Az élet különböző területein 

elengedhetetlen a közösségben 

való működés, hiszen ez leg-

többször segíti az egyén munkáját 

és a szocializációját is. 

bővebben 

 

Itt a farsang, áll a bál… 
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési 

Egyesület pártfogásában megvalósuló 

Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda 

(TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0054) 

életében fontos eseményhez 

érkeztünk: 2014. február 19-én 

megtartottuk első, farsangi kézműves 

és ismeretterjesztő műhelyünket, 

valamint 2014. február 22-én 16 

órától sor került egy igazi, „népi 

kulturális” farsangra is. 

bővebben 
 
 
 
 

Aktuális pályázatok 

A Visegrádi Alap 2014-es pályázatai 

Norvég Civil Támogatási Alap 

pályázatai 

Erasmus + program pályázatai 

Senior vezetői ösztöndíjprogram 

(HAESF) 

Invitel InnoMax Díj Non-profit és 

civil kategória 

EU forrásokkal a romák integráció-

jáért – Autonómia Alapítvány 

Lengyel-Magyar Nem-kormányzati 

Együttműködési Program 

Óriás Társas – Játsszunk egy nagyot! 

2014 – Tengerecki Alapítvány 

bővebben 
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