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„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 

 

Könyvajánló 

Jim Taylor 

A digitális nemzedék nevelése 

Hogyan válhat gyermeke tudatos 

médiafogyasztóvá 

A modern technika ránk kényszeríti a 

saját szabályait – ha tetszik, ha nem, 

muszáj hozzájuk alkalmazkodnunk. 

Saját gondolkodásmódunkon és a 

társadalom hozzáállásán is változ-

tatnunk kell, újra kell szőnünk a 

„világhálót”: a közösségeket össze-

tartó kulturális és szociális háló-

zatokat. 

bővebben 

 

CONTACT MAKING SEMINAR  

Nasutów, Lengyelország 

2016. április 15-20. 

Egyesületünk lengyel partnere, a 

Fundacja Sempre a Frente szervezet 

az Erasmus + program keretein belül 

kapcsolatépítő szemináriumot szerve-

zett 2016. április 15. és 20. között. A 

programban olyan szervezetek vettek 

részt, melyek az ifjúság és prevenció 

terén tevékenykednek Európa 11 

országában. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek  

és aktuális pályázatok 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó – 2016 

tavaszi 

Kána Hét – Szánjunk időt házas-

társunkra 

Lelkes Napok 2016 – A lélek szava 

Mária Maraton  

2016. június 18-tól július 10-ig 

Jelentkezés a krakkói Ifjúsági Világ-

találkozóra  

Szent Márton év 

Erasmus+ program 2016-os pályázati 

felhívásai – közeli határidők 

bővebben 

 

Mennyei derű 

Hétköznapi mennyország 

bővebben 

 

Családi életre nevelés műhely-
foglalkozás, avagy nálunk csak 
a CSÉN 

Aktuális hírlevél számunkban 

mélyebben szeretnénk bemutatni a 

Kerkai Jenő Tini Tanoda egyik 

legnépszerűbb műhelyfoglalkozását a 

havonta megrendezésre kerülő 

Családi Életre Nevelés szemináriumot. 

bővebben 

 

Az önkéntesség dilemmái 

Az alapvető jogok biztosa szerint 

hiányosak és bizonytalanok az 
önkéntes munka és az iskolai 
közösségi szolgálat szabályai, ezért az 

emberi erőforrások miniszteréhez 
fordult. 

bővebben 
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