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 KIFE Szakmai Nap 

 Könyvajánló:  YOUCAT 

 Adventi készülődés az ifjúsági 
információs pontokban 

 A felnőttképzési tevékenységhez 
kapcsolódó új rendeletek 

 ERASMUS + 

 Már a Mikulás is tudja, hol van a 
Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda 

 Új honlap a KIFE gondozásában 

 Aktuális pályázatok 

ERASMUS + 

Az „Erasmus+” az Európai Unió új 
programja, mely az oktatást, a 
képzést, az ifjúsági területet és a 
sportot is magában foglalja, több 
jelenleg futó programot (köztük az 
Egész életen át tartó tanulás 
programot) egyesítve. 

bővebben 

 

KIFE Szakmai Nap 

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési 
Egyesület évek óta rendszeresen 
szervez civileket érintő témákban 
(önkéntes akciók, új tanulási formák, 
felnőttképzési törvény) információs 
szakmai napokat. 

bővebben 

 

Könyvajánló 

YOUCAT 

Egy eredendően német nyelven ki-
adott, ám rövidesen tizennyolc nyelv-
re lefordított (arabul és kínaiul is) 
katolikus kiadvány remény szerint 
Magyarországon is bestseller lesz: a 
katolikus egyház ifjúsági katekizmusa. 

 
bővebben 

 

Aktuális pályázatok 

Erzsébet program pályázatok 2014 

Norvég Civil Támogatási Alap 

Ösztöndíjas programok 

Akciópályázat 

Pályázat Mentornak 

Európa a polgárokért információs 
nap 

bővebben 
 
 
 

Adventi készülődés az ifjúsági 
információs pontokban 

Karácsony közeledtével Pont Te 
kellesz! projektünk egri, székes-
fehérvári és szombathelyi ifjúsági 
információs pontjait is az ünnep 
hangulata járta át. A fiatalok mindig 
nagy örömüket lelik az ünnepi 
készülődésben, ezért a pontok 
munkatársai és önkéntesei nagy 
hangsúlyt fektetnek erre az idő-
szakra. 

bővebben 

 

 

A felnőttképzési tevékenységhez 
kapcsolódó új rendeletek 

2013. decemberben jelentek meg a 
Magyar Közlönyben azok az NGM 
rendeletek, amelyek az új Felnőtt-
képzési törvény hatálya alá tartozó 
felnőttképzési tevékenységet részle-
teiben is szabályozzák. Az 56/2103, 
58/2013, valamint 59/2013-as ren-
deletek az engedélyezési eljárás díj-
szabásáról, a minőségbiztosítási keret-
rendszerről, valamint a szakmai 
programkövetelmények nyilvántar-
tásba vételéről szólnak. 

bővebben 

 

Új honlap a KIFE gondozásában 

„Társadalomformálás – keresztény 
értékek alapján” címmel, gazdag és 
színes tartalommal elkészült a KIFE új 
honlapja, melynek célja több szinten 
bemutatni az Egyház Társadalmi 
Tanítását, és annak élhetőségét a 
mindennapokban. 

bővebben 

 

Már a Mikulás is tudja, hol van a 
Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda 

A Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda 
projektet (TÁMOP-3.3.9.-A-12/2-
2012-0054) az Új Széchenyi Terv 
keretében az Európai Unió és az 
Európai Szociális Alap finanszíro-
zásával valósítjuk meg Szeged 
Felsővároson, Gál utca 18. szám 
alatt. E tanodában harminc tanuló-
nak kívánunk segítséget nyújtani, 
nem csak tantárgyi fejlesztéssel, 
hanem kulturális programok szer-
vezésével is. 

bővebben 
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