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A KIFÉ-s évekről 

Egy együttműködés margójára 

Jubileumi sorozatunkban 20 éves 

történetünkből a Béres Zoltán a 

Vajdasági Civil szövetség elnöke 

emlékezik eddigi együttműködések-

ről a KIFÉ-vel. 

bővebben 

 

Adóváltozások 2015 

A munkavállalókat érintő 

rendelkezések 

A változások közül a legfontosabbak 

két jelentős célt szolgálnak: egyrészt 

a családok további támogatását, 

másrészt a nem pénzben adott 

juttatások rendszerének átalakítását.  

bővebben 

 

 

Mennyei humor 

John O'Connor bíboros, aki New York 

érseke volt a nyolcvanas-kilencvenes 

években, egy alkalommal részt vett 

egy adománygyűjtő vacsorán. Az est 

végén ... 

 bővebben 

 

Részvétel az Időskorú önkéntes 

programban 

Liselotte Marton beszámolója 

A Grundtvig Senior 50+ Önkéntes 

program keretében 2014. október 

6-26-ig négy ausztriai önkéntes vett 

részt és látogatott el Magyarországra. 

Az itt szerzett tapasztalataikról, be-

nyomásaikról írtak. Ez alkalommal 

Liselotte Marton beszámolóját 

olvashatják. 

bővebben 

 

 

 

 

Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

Felhívás pályázati értékelő szakem-

berek részére  

Az általános gyermek és ifjúsági 

szakértő szakértői névjegyzékbe 

való bekerülés 

A Megszentelt Élet Éve 

KAAD–Kelet-Európa program ösztöndíj 

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő 

programsorozatok támogatása  

(IFJ-GY-14-E) 

Európa a polgárokért - Civil szerve-

zetek projektjei 

Erasmus+ 2015 

Az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő nyílt igénybejelentési felhívása 

 

bővebben 
 

 

 

 

 

 

 

 

100 éves a Schönstatt Mozgalom 

A Nemzetközi Schönstatt Apostoli 

Mozgalom 2014-ben ünnepelte ala-

pításának 100. évfordulóját szerte a 

világon. A mozgalom sokféle ágaza-

tából Magyarországon a család-

mozgalmi ág, illetve az ifjúság fiú- 

és lánymozgalma vert gyökeret. 

 bővebben 

 

 

Könyvajánló 

Balázs László 

Érzelmi intelligencia a szervezet-

ben és a képzésben 

29 gyakorlat trénereknek, taná-

roknak és coachoknak 

Ez a könyv azoknak szól, akikben 

megvan a szándék arra, hogy a 

fejlődés érdekében önálló vagy 

társas tanulással végigkövessék a 

könyvben felvetett gondolatokat, 

párhuzamba állítsák a mindennapi 

eseményeikkel, és feltárják az 

egyéni fejlődés lehetőségeit. 

bővebben 

 

A tanoda és én 

A KIFE pályázata révén megvalósuló 

Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanodát 

(TÁMOP-3.3.9.-A/12/2-2012-0054) 

ma 400 napja, hogy hivatalosan 

megnyitottuk. E napok mindannyiunk 

számára jelentőséggel bírnak, hiszen 

a gyermekekből „tanodások” lettek, 

tanárainkból „tanodai pedagógusok”, 

a Gál utcai épületből pedig lassan a 

második otthonunk. A továbbiakban 

közfoglalkoztatottunk, Kubatov Ilona 

és néhány tanulónk osztja meg 

gondolatait a tanodával kapcsolatban. 

bővebben 
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