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A III. Kulturális Közfoglalkozta-

tási Program a KIFÉ-ben 

– Kerekes Gellért beszámolója 

A III. Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program 2015 márciusától 2016 

februárjáig tartott. Ebben az 

időszakban sok mindent tanultunk, 

mivel majd egy évig tartott ez a 

program. Már az előző közfoglal-

koztatási programban is részt 

vettem, vagyis 2014 szeptemberé-

től vagyok a KIFÉ-nél kulturális 

közfoglalkoztatott. 

bővebben 

 
Könyvajánló 

Daniel Goleman 

Társas intelligencia 

Az emberi kapcsolatok új tudománya 

Daniel Goleman célja egy olyan 

születésben lévő tudomány bemuta-

tása, amely az eddigieknél mélyebb 

betekintést enged a személyközi 

kapcsolatok világába. Ennek az új 

tudományágnak – a kognitív társas 

idegtudománynak – egyik alap-

kijelentése, hogy az ember kötő-

désre született. 

bővebben 

 

Európai Ifjúsági Hétvége 

A Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségének (KCSSZ) éves kon-

ferenciája 2016. február 13-án 

szombaton került megrendezésre, 

“Kárpát-medencei Családi Nap” 

címmel. A KCSSZ és a NOE idén 

elindított közös nemzetközi prog-

ramjának köszönhetően az idei 

családi nap össz-európai kitekintést 

kapott. A családi naphoz kapcsolódó 

eseményként Nemzetközi Ifjúsági 

Hétvégét szerveztek 2016. február 

12. és 14. között Budapesten, 

amelyre Európa 15 országából 

érkeztek az érdeklődő fiatalok. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

Legyél Te is helyi koordinátor! 

Szent Márton év 

Mária Maraton 2016. június 18-tól 

július 10-ig 

Védőháló a családokért pályázat 

EFOP-1.2.1-15 

Nonprofit Vezetői Akadémia 2016. 

Társadalmi (civil) szervezet – 

vezetőképző TSZP_04/2015 

Az Európai Bizottság közzétette az 

Erasmus+ program pályázati fel-

hívásait a 2016-os évre vonatkozóan. 

Visegrádi Alap 2016-os pályázatai 

small, grant 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016. 

évi pályázati felhívásai 

bővebben 
 

 

Senior csoportvezető képzés a 

KIFE szervezésében 

A Szeged - Csanádi egyházmegye 

felkérésére szervezte meg a KIFE 

Senior – Kortárs Csoportvezető 

képzését. Két helyszínen, Szegeden 

és Békéscsabán zajlik a képzés. 

Eddig két képzési alkalom valósult 

meg 15-15 fő részvételével.  

A képzés résztvevői a következő 

beszámolókban mutatják be 

csoportjukat, munkájukat, 

terveiket. 

bővebben 

 
Kulturális Közfoglalkoztatási 

Program a Tini Tanodában is  

– Sütő István beszámolója 

A Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ram keretében a KIFE Kerkai Jenő 

Tini Tanodájába 2015 júliusától 

alkalmaztak, mint munkatársat. 

bővebben 

 
A Tanodán kívül - Sport és 

szabadidős programok 

A 2016-os esztendő során rengeteg 

programmal készültünk a tanodás 

diákjaink számára. Mai hírlevél 

cikkünk főleg ezek részletezésével 

fog telni, illetve igyekszünk egy 

kicsit betekintést nyújtani minden-

napi életünk nyüzsgő folyamába. 

bővebben 

 
Mennyei derű 

Korunk kihívásai 

bővebben 
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