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A KIFE első évei 

20 éves a KIFE! Jubileumi cikksoro-

zatunkban a kezdetekre emlékszik 

vissza Gesztes Olympia, a KIFE első 

ügyvivője. 

bővebben 

 
Szenior önkéntesek élményei - 

Beszámol: Karkó Józsefné 

A Grundtvig Senior Önkéntesprog-

ram keretében Ausztriában ön-

kéntességet vállaló másik hölgy 

szenior önkéntesünk is számos 

ismerettel, élménnyel gazdagodott 

az út során. Karkó Józsefné ezeket 

a következő beszámolóban osztja 

meg a hírlevél olvasóközönségével:  

bővebben 

 

Így voltam én a KIFE-ben…  

Az elmúlt 28 hónapban azt 

mondhatom, hogy nagyon szép 

napokat töltöttem a KIFE-ben. 

Amikor 2012 márciusában projekt-

menedzserként és asszisztensként 

belecsöppentem az itt folyó munká-

ba, még nem igazán voltam tisztá-

ban azzal, hogy milyen feladatok 

várnak rám.  

bővebben 

 

Információs nap az új Polgári 

Törvénykönyvről 

2014. május 24-én, Budapesten a 

Veres Pálné utca 10-es szám alatt, 

a KIM irodájában információs napra 

jöttünk össze, hogy többet tudjunk 

meg a PTK civileket érintő válto-

zásairól, és felmerülő kérdéseinkre 

az előadótól kapjunk személyes 

választ. 

bővebben 

 

Szerelmes a telihold 

A Katolikus Ifjúsági és Felnőtt-

képzési Egyesület gondozásában 

megvalósuló Kerkai Jenő Népi 

Kulturális Tanoda (TÁMOP-3.3.9.A-

12/2-2012-0054) immár nyolc 

hónapja segíti, támogatja a hátrá-

nyos helyzetű, rászoruló felső tago-

zatos gyermekeket.  2013. október 

24-én nyitotta meg hivatalosan 

kapuit, 2014. június 23-án pedig 

megtartottuk évzáró ünnepségünket, 

mintegy összegezve az elmúlt 

hónapok eseményeit, köszönettel 

és hálával visszatekintve az együtt 

töltött napokra. 
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Újra indítjuk: 
Felnőttképzési csoportvezető 

képzés 2014 

A KIFE immáron negyedik alka-

lommal szervezi meg a Felnőtt-

képzési csoportvezető képzését. 

A 128 órás (8X2 nap) képzés célja 

a résztvevők képessé tétele 

önkifejezésre, vezetésre, képzések 

generálására, megszervezésére. 

Tréningünk jellemzője a résztvevő 

központúság. 

bővebben 

 

 

Könyvajánló 

Bányai Éva – Varga Katalin 

Affektív pszichológia 

Az emberi késztetések és érzelmek 

világa 

Az affektív pszichológia az érzelmek 

szerepét tárja fel az emberi visel-

kedésben és gondolkodásban. Az 

érzelmek nemcsak motiválnak 

bennünket, például az innovációra, 

hanem már a tisztán racionális, 

logikus gondolkodás sem létezik 

nélkülük. E mechanizmusok, és a 

rájuk épülő motivációs módszerek 

ismerete nélkülözhetetlen a 

különböző innovatív közösségek, – 

tanuló, képző csoportok és minden 

munkahely – légkörének sikeres 

kialakításához. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

II. Csongrád Megyei Civil Nyári 

Egyetem a Talentum Alapítvány 

szervezésében 

A Semaines Sociales de France ez évi 

konferenciájára várjuk az érdeklődők 

jelentkezését, amelynek témája: 

Az ember és a műszaki tudományok 

– milyen kihívást jelent ez? 

A Katolikus Társadalmi Napok 

beharangozója 

Útmutató civil szervezeteknek az új 

Ptk. és a Civil törvény szabályaihoz 

Salzburger Hochschulwochen 2014 

Norvég Civil Támogatási Alap 

pályázatai 

Senior vezetői ösztöndíjprogram 

(HAESF) 

European Commission 2014 – 

Európa és TE! 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt igénybejelentési felhívása 

bővebben 
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