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A KIFÉ-s évekről 

20 éves a KIFE! Jubileumi cikksoro-
zatunkban történetünkre emlékezik 
vissza Gábor Miklós a KIFE elnöke, 
2001-2009 között, jelenleg az 
elnökség tagja. 

bővebben 

 

 

 

Helyi családokkal a vidékért!  - 

Útnak indul VITALITÁS 

projektünk 

A vitalitás fogalma magában 

hordozza az életerőt, dinamikát, az 

életre való képességet, vagyis azokat 

a létfontosságú elemeket, melyek 

beteljesítik életünk fogalmát. 

Társadalmunk vitalitása érdekében 

született meg legújabb 

projektötletünk, mely eszközeivel 

„erőt” ad a környező falvak, városok 

életének.  

bővebben 

 

 

 

 

 

Nyáresti gondolatok 

Hát nincs zárva egy tanoda július-

ban? Hát nem „nyári álmát” alussza, 

csendesen meghúzódva a többi ház 

mellett? A válasz lehet igen is, ám a 

KIFE pályázata révén megvalósuló 

Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanodá-

ban (TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-

0054) - bár egy kis szünet erejéig 

csendes - a mélyben már születnek 

az ötletek a következő tanévet 

illetően, s két hét múlva, augusz-

tusban  pezsegve, gyereksereggel 

tér vissza az élet a ma még nyugvó 

falak közé. 

bővebben 

 
 
 
Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

II. Csongrád Megyei Civil Nyári 

Egyetem a Talentum Alapítvány 

szervezésében 

A Katolikus Társadalmi Napok 

beharangozója 

NKA kollégiumainak pályázatai 

A Visegrádi Alap 2014 

Norvég Civil Támogatási Alap 

Senior vezetői ösztöndíjprogram 

(HAESF) 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt igénybejelentési felhívása 

bővebben 
 

 

Milyen a jó szűrőszoftver? 

A Gyermekvédelmi Internet-kerek-

asztal áprilisban fogadott el irány-

mutató ajánlásokat a szűrőszoftverek-

re és a káros internetes tartalmak 

esetén alkalmazandó figyelem-

felhívásokra vonatkozóan.  

bővebben 

 

 

Könyvajánló 

Kállai János - Varga József -

 Oláh Attila 

Egészségpszichológia a 

gyakorlatban 

Ha betegségek, egészségügyi prob-

lémák kerülnek szóba, legtöbbször 

felmerül, hogy mögötte, annak 

kialakulásában, elmélyülésében 

valamilyen mentális, feldolgozatlan 

lelki eredetű probléma is lappang. 

Ez a könyv segít, hogy miként lehet 

e témákat feldolgozni képzéseken, 

nevelésben, hogyan alakítható 

testi-lelki harmóniánk. 

bővebben 

 

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 
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http://kife.hu/images/hirlevel_2014_007/14_08_02_kife_20_visszaemlekezes.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2014_007/14_08_01_vitalitas_projekt.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2014_007/14_08_03_tanoda_cikk.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2014_007/14_08_07_ajanlatok.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2014_007/14_08_05_gyermekvedelem.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2014_007/14_08_06_konyvajanlo.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2014_007/14_08_04_fcsk_4_hirdetes.pdf

