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 Civil humánerőforrás-menedzsment 

tréning 

 Civilek Éjszakája beszámoló 

 A NEA Tanács döntéseinek kivonata  

 Törvényi változás volt idén a 

közösségi szolgálat területén  

 NATURE ME, NATURE YOU, NATURE 
EVERYONE! 

 Meghívó – Földünk védelmében 

 Könyvajánló – 
Változásmenedzsment a 
szervezetekben 

 Ajánlott hírek és aktuális 
pályázatok 

 Mennyei derű – Kinevezés 

 

 

 
Tudósítás Mini City-ből 

A KIFE 2016. okt. 22-én, szomba-

ton Csongrádon városszimulációs 

játékot szervezett, amely a Mini 

City nevet kapta.  

bővebben 

 

Mennyei derű 

Kinevezés 

Márton Áron püspök, egyik papját… 

bővebben 
 

 

A NEA Tanács döntéseinek 

kivonata  

2016. szeptember 22-én tartott a 

Nemzeti Együttműködési Alap 
Tanácsa ülést, amelyről szóló 
3/2016. sz. emlékeztetőt elolvasva 
néhány tanácsi döntésről kívánunk 
a jelen hírlevelünkbe tájékoztatást 

nyújtani a civil szervezeteknek. 

bővebben 

 

Meghívó a Földünk védelmében 

című. határokon átívelő work-
shopra  

Környezettudatos szokások beépí-

tése a mindennapokba 

bővebben 

 

 

NATURE ME, NATURE YOU, 

NATURE EVERYONE! 

Egyesületünk részt vett egy Eras-

mus+ ifjúsági csereprogramban 

Cipruson, ahol a kiutazó 5 fiatal a 

természetről és annak különleges 

kapcsolatáról, értékéről tanult. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

Armin Rohm 

Változásmenedzsment a 

szervezetekben 

Gyakorlati kézikönyv szervezetfejlesz-

tők, vezetők, projektmenedzserek 

trénerek és tanácsadók részére 

Egy alkalmazásorientált kézikönyv, 

38 bevált tréning gyakorlattal. 

bővebben 

 

Civilek Éjszakája beszámoló 

Idén, 2016. október 14-én került 

megrendezésre a szegedi Agórában 

a Civilek Éjszakája, melyen a KIFE 

is képviseltette magát. Ez a 

rendezvény összefogás civil szerve-

zeteknek, akik társadalmi ügyekért 

dolgoznak továbbá jó lehetőség, 

hogy bemutathassák tevékeny-

ségeiket, s szélesebb körben meg-

ismertessék azokat a lakossággal. 

bővebben 

 

Ajánlott hírek 

és aktuális pályázatok 

A Generali a Biztonságért Alapítvány 

Közösségi pályázata – 2016 

KÖSZ! pályázat a közösségi szolgálat 

hatékony megvalósításáért 

InnoMax Díj nonprofit és civil pályázat 

Felzárkóztató szoftverek ingyenes 

kipróbálása – Balázs-Diák Kft/EFOP-

3.3.1-15 

Pályázat képzések, tanfolyamok 

kedvezményes bemutatására 

Visegrádi Alap 2016-os pályázatai 

Egyes egyházi oktatási infrastruk-

turális fejlesztések – EFOP-4.1.1.-15 

Társadalmi célú vállalkozások ösztön-

zése – GINOP-5.1.3.-16 

Szemléletformálási programok – 

KEHOP-5.4.1 

bővebben 

 

Civil humánerőforrás-

menedzsment tréning 

2016. október 21-én Budapesten a 

Párbeszéd Házában megkezdődött 

egy 5 hétvégét magába foglaló, 

havi gyakoriságú, 2 napos találko-

zásokra épített, 80 órás Civil humán-

erőforrás-menedzsment tréning a 

KIFE szervezésében. 

bővebben 

 

Törvényi változás volt idén a 

közösségi szolgálat területén  

A 20/2012. EMMI-rendeletben módo-

sították a 133. § (7) 222 pontot 

2016. október 12-ei hatállyal:  

bővebben 
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http://kife.hu/images/hirlevel_2016/hirlevel_2016_10/16_10_04_ajanlatok.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2016/hirlevel_2016_10/16_10_02_hr_kepzes_beszamolo.pdf
http://kife.hu/images/hirlevel_2016/hirlevel_2016_10/16_10_05_kozossegi_szolgalat.pdf

