
 

 

 

 

 

 

 

2014.  március XII. évfolyam  3. szám 
 

http://kife.hu/ 
 
 

Hírlevelünk tartalmából 

 Lezárult a Pont TE kellesz! projekt 
 – de tovább él a fiatalság 

 A KIFE első éveiről 

 Kiskorúak védelme a világhálón 

 Talpra Tanoda! 

 Az új Polgári Törvénykönyvről 

 Könyvajánló:  
Csoportos tanácsadás 

 Munkatársat keresünk 

 Aktuális pályázatok 

 
 
 

Munkatársat keresünk 

A KIFE fiatal, pályakezdő munka-

vállalót keres a TÁMOP-1.4.1-12/1-

2013-0302 azonosító számú pályá-

zat keretein belül Projektreferens 

munkakörre. 

bővebben 

 

A KIFE első éveiről 

A KIFE 20. évfordulójának kapcsán 

emlékszik vissza a kezdetekre 

Horváth József atya, aki szerve-

zetünk első elnöke volt. 

bővebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahol elkezdtük a munkát 

 

Lezárult a Pont TE kellesz! 

projekt – de tovább él a 

fiatalság 

2014. február 28-án ért véget 

hivatalosan a KIFE Pont TE kellesz! 

– Ifjúsági közösségfejlesztés 

városon és vidéken című 2 éves 

projektje, azonban a fiatalok nem 

maradnak támogatás nélkül.  

Az elmúlt időszak egyben szólt a le-

zárásról és a folytatásról. Ennek 

keretein belül tartottuk február elején 

zárókonferenciánkat – amelyről már 

korábban beszámoltunk -, illetve a 

munkatársak záró megbeszélését. 

bővebben 

Könyvajánló 

Amundson, Norman E. - Borgen, 

William A. Westwood, Marvin J. 

- Pollard, Diane E. 

Csoportos tanácsadás 

A könyvet mindenkinek ajánljuk, 

aki csoportokkal foglalkozik vagy 

foglalkozni szeretne, hiszen e könyv 

feldolgozásával nélkülözhetetlen, és 

gondosan rendszerbe illesztett 

ismeretekhez juthat. 

bővebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új Polgári Törvénykönyvről 

A március 15-én hatályba lépett új 

ptk meghatározza egész életünket, 

születéstől a halálig – mondják – 

sőt azon még túl is terjed, például 

a halál utáni személyiségi jogok 

szabályozása, vagy a magzat 

jogainak meghatározása révén. 

bővebben 

 
Aktuális pályázatok 
 

Norvég Civil Támogatási Alap 

pályázatai 

Erasmus + program pályázatai 

Senior vezetői ösztöndíjprogram 

(HAESF) 

Óriás Társas – Játsszunk egy nagyot! 

2014 – Tengerecki Alapítvány 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt igénybejelentési felhívása 
 

bővebben 

 

Talpra Tanoda! 

A Katolikus Ifjúsági és Felnőtt-
képzési Egyesület pályázata révén 
megvalósuló Kerkai Jenő Népi 
Kulturális Tanoda (TÁMOP-3.3.9.A-
12/2-2012-0054) soron következő 
műhelyalkalma a demokráciáról 
szólt, mely során a gyermekek 

tanulói képviselőt és képviselő 
helyettest választottak maguk 
közül. Összefoglalásként álljon itt 
egy kitalált naplórészlet Petőfi 

tollából: 
bővebben 

 

Kiskorúak védelme a világhálón 

Megkezdte a munkát a Gyermek-

védelmi Internet-kerekasztal  

- Dr. Baracsi Katalin, a KIFE kép-

viseletében a Gyermekvédelmi 

Internet-kerekasztal tagjai között. 

bővebben 
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