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Bemutatkozik a Tini Tanoda új 

szakmai asszisztense 

A IV. Kulturális közfoglalkoztatási 

program keretében szervezetünk új 

munkatársat foglalkoztat, a Tini 

Tanodában. 

bővebben 

 
Könyvajánló 

Walter Kasper: Irgalmasság 

Az irgalmasság szentévében érdemes 

átgondolnunk tudásunkat, fogalmain-

kat az irgalomról, amelyre egyként 

rászorulunk. Rászorulunk Istentől, de 

a környezetünkben élőktől is, 

ahogyan mások felé sokszor nekünk 

kell irgalmasságot gyakorolni. Kasper 

bíboros könyve sokat segíthet ren-

dezni gondolatainkat, az irgalmasság 

cselekedeteihez pedig gyakorlati 

útmutatást is kapunk. 

bővebben 

 

Statisztikai felmérés a KIFE 

tagszervezetek körében 

2015 őszén kértük be a tagszerveze-

tektől az előző évre vonatkozó 

adatokat, hogy képet kapjunk a 

szervezetek jelenlegi helyzetéről a 

számok és mutatók alapján is. Így 

születhetett meg ez az összefoglaló a 

szervezetünkhöz kapcsolódó felnőtt-

képzési tevékenységre vonatkozóan. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek és aktuális 

pályázatok 

Megkezdődött a jelentkezés a krakkói 

Ifjúsági Világtalálkozóra 

Szent Márton év 

Mária Maraton 2016. június 18-tól 

július 10-ig 

Védőháló a családokért pályázat 

EFOP-1.2.1-15 

Alkoss Te is közösséget! - ifjúsági 

közösségek és ifjúsági civil szerve-

zetek közösségépítő programsoro-

zatainak támogatása / IFJ-GY-16-A 

Az Európai Bizottság közzétette az 

Erasmus+ program pályázati fel-

hívásait a 2016-os évre vonatkozóan. 

bővebben 

 
Mennyei derű 

Realizmus 

bővebben 

 

 

„NATURE ME” Ifjúsági csere 

Ciprusban 

A KIFE ciprusi partnere, az 

„alaZOYME” nevű lelkes fiatalok cso-

portja ifjúsági cserét szervez a ter-

mészet jegyében 2016. október 4-11 

között. 

bővebben 

 
Nők a Civil Életben újratöltve 

A KIFE Nők a Civil Életben címmel 

2009 óta szervez nők számára tár-

sadalmi képzéseket, konferenciákat, 

műhelyeket. 

Az idei évben három műhelymunkával 

leptük meg az érdeklődő nőket. A 

műhelymunka az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma támogatásával valósul 

meg. 

Az első találkozás 2016. március 5-6-

án volt, melyről az egyik résztvevő, 

Likker Karolina számol be. 

bővebben 

 
Vitális találkozás 

Vitalitás projektünk helyi koordi-

nátorainak harmadik találkozója 

2016. március 5-én valósult meg 

Kunszentmártonban. A szokásos 

adminisztrációs feladatok mellett 

minden település képviselőjének 

lehetősége volt bemutatni az elmúlt 

időszakban szervezett programokat. 

 

bővebben 
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