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I.

DUCHOWOŚĆ

„IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM POMOŻE”
– PIELGRZYMKA DO KALISZA
W kolejną rocznicę beatyfikacji
bł. ks. A. Kolpinga – 27 października 2018
roku – przedstawiciele 9 RK przybyli
do Narodowego Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu, by w ramach VI Pielgrzymki
Rodzin Kolpinga zawierzyć św. Józefowi
wszystkie Rodziny Kolpinga w Polsce.
Św. Józef jest przecież pierwszym patronem
Rodzin Kolpinga. Szczególnie czcił go bł. ks.
Adolph Kolping, którego grób znajduje się
przed ołtarzem św. Józefa w kościele
minorytów w Kolonii, gdzie A. Kolping był
rektorem i duszpasterzem.

Pielgrzymka ta wpisała się ponadto w wielkie
Narodowe Dziękczynienie w 100. rocznicę
Odzyskania Niepodległości oraz 40. rocznicę
wyboru na papieża św. Jana Pawła II. Dla nas
kolpingowców było to również włączenie się
w obchody Światowego Dnia Modlitwy
Kolpingowskiej za naszych Braci i za Dzieło
Kolpinga w Hondurasie.
Pierwsze grupy pielgrzymów przybyły do
Kalisza już w piątek 26 października - z obu
Rodzin z Krakowa, Luborzycy, Gdańska,
Kłodawy Gdańskiej i Chodzieży. Nazajutrz
dołączył
do
nich
Chełmek,
Łeba
i najliczniejsza grupa z pobliskiego Sycowa.
Razem było nas ok. 200 osób.
Wszyscy zgromadzili się o godz. 9.00 w auli
Domu Pielgrzyma przy bazylice Św. Józefa.
Pielgrzymkę rozpoczął modlitwą i słowem
wstępnym prezesa Związku Centralnego –
ks. prałat Józef Jakubiec. Z kolei
Przewodniczący Związku – Robert Prusak
uroczyście wręczył ks. kanonikowi Zenonowi
Myszkowi
akt
przyjęcia
Związku
Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji
Pelplińskiej do Związku Centralnego – jako
prezesowi tej pierwszej diecezjalnej struktury
kolpingowskiej w Polsce. Ks. Myszk
dziękując za ten dokument podkreślił, że
przyczyni się to do wzmocnienia współpracy
Rodzin Kolpinga w diecezji i przyniesie
korzyść całej wspólnocie Dzieła Kolpinga w
Polsce. Z kolei Przewodniczący Robert Prusak
ogłosił, że Zarząd Związku przyznał kolejne
Honorowe Odznaki za Zasługi dla Dzieła
Kolpinga w Polsce: ks. prałatowi Andrzejowi
Surowcowi prezesowi RK w Jarosławiu,
siostrze Ewie Kruglik – przewodniczącej RK
w Kłodawie Gdańskiej i bratu Józefowi
Promnemu
–
przewodniczącemu
RK
w Sycowie. Na zakończenie tej oficjalnej
części Krzysztof Wolski – sekretarz naczelny,
przybliżył zebranym Dzieło Kolpinga
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w Hondurasie, za które modliła się tego dnia
cała światowa wspólnota kolpingowska.
Dodał, że dla polskiego Dzieła Kolpinga jest
to szczególnie ważne, gdyż rozpoczynamy
bliską współpracę z Dziełem Kolpinga
w Hondurasie włączając się w pomoc
tamtejszym rolnikom poprzez promocję kawy
Tatico uprawianej przez nich. Potwierdza to
wizyta dyrektora generalnego tamtejszego
Związku brata Rufino Rodrigueza, który był
w Krakowie, by omówić szczegóły
współpracy obu związków. Po tym
wystąpieniu pielgrzymi przeszli – poprzedzeni
pocztami sztandarowymi – do Sanktuarium
św. Józefa, gdzie powitał ich i opowiedział
o jego historii kustosz, ks. prałat dr Jacek
Plota, a ks. prałat Robert Lewandowski
wygłosił konferencję o nabożeństwie do
św. Józefa. W piękny i wzruszający sposób
przedstawił jego wielką moc na podstawie
licznych cudów i opieki duchowej nad
wiernymi czcicielami. Dopełnieniem tego był
akt zawierzenie Dzieła Kolpinga św. Józefowi
przez
obecnych
Księży
Prezesów.
Kulminacyjnym momentem Pielgrzymki była
Msza św. koncelebrowana przez księży
prezesów z bpem Łukaszem Buzunem –
biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej, do
której czytania i modlitwę wiernych
przygotowała RK z Sycowa, a śpiewem
dopełnił kolpingowski Chór „Familia”
z Krakowa-Nowego Bieżanowa.
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Po
obiedzie
zgromadzeni
obejrzeli
oczekiwany z zainteresowaniem spektakl
teatralny pt. „Puls wolności. Wolność jest
w nas” w wykonaniu młodzieży z Rodziny
Kolpinga z Kłodawy Gdańskiej wg
scenariusza Ewy Kruglik. Ten żywy obraz był
lekcją historii ostatnich 100 lat trudnych
dziejów naszej Ojczyzny, które z wielką pasją
i zaangażowaniem zaprezentowało zebranym
kilkunastu
młodych
aktorów-amatorów,
wywołując wielkie wzruszenie i entuzjazm
wśród widzów. Brawa i podziękowania nie
miały końca, a wręczenie siostrze Ewie
Honorowej Odznaki Dzieła Kolpinga, nadało
temu wydarzeniu jeszcze bogatsze znaczenie.
Na zakończenie Pielgrzymki odmówiliśmy
modlitwę dziękczynną w intencji wolnej
Ojczyzny.
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II.

RODZINA

Rodzina w obliczu zmian
demograficznych
Od grudnia 2016 r. do lutego 2018 r.
realizowaliśmy
projekt
„Współczesne
wyzwania w edukacji dorosłych w obliczu
zmian demograficznych” (The challenges
of the modern adult education in the face
of demographic changes) – w ramach
programu Erasmus +. Partnerami projektu

były kolpingowskie związki z Węgier, Czech,
Słowacji i Słowenii.
Projekt miał na celu wypracowanie narzędzi
dla
edukatorów
i
trenerów
oraz
przedstawienie kreatywnych metod pracy
w
edukacji
dorosłych.
Podczas
międzynarodowych spotkań przedstawiony
został międzypokoleniowy model edukacji
i metod edukacyjnych służący m.in.
ułatwieniu pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi,
przeciwdziałaniu izolacji starszych ludzi oraz
godzeniu życia rodzinnego z zawodowym.
W ramach projektu odbyło się 5
międzynarodowych spotkań z udziałem 41
osób.
W lutym 2018 roku w Czechach odbyło się
ostatnie
międzynarodowe
spotkanie
projektowe pt. „Rodzina w potrzebie”
w którym wzięli udział koordynatorzy
projektu
z
ramienia
każdego
z uczestniczących krajów oraz osoby
zaangażowane w edukację dorosłych.
Uczestnicy odwiedzili m.in. Rodzinne
Centrum prowadzone przez Rodzinę Kolpinga
w Smecnie oraz „Azylovy dum” - Dom
Samotnej Matki w Pradze znajdujący się pod
opieką praskiej Rodziny Kolpinga.
Publikacja podsumowująca rezultaty projektu
jest dostępna w wersji elektronicznej pod
adresem:
https://www.kolping.pl/publikacje-online.html
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„Godność człowieka – moja, twoja,
nasza” – projekt dla seniorów
Celem głównym projektu był rozwój usług
społecznych świadczonych przez osoby
starsze 60+ na rzecz osób starszych 60+ oraz
wspieranie
działań
samopomocy
i samoorganizacji seniorów realizowanych
przez 14 Kolpingowskich Klubów Seniora
(KKS)
na
terenie
województwa
małopolskiego i podkarpackiego.
Projekt był realizowany w okresie 1.0531.12.2018 r. i obejmował 4 bloki tematyczne:
1. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych
dla osób starszych o ograniczonej
samodzielności;
2. Rozwój nowatorskich usług społecznych
KKS;
3. Rozwój KKS – grup samopomocy
seniorów;
4. Forum seniorów – usługi społeczne dla
osób starszych o ograniczonej
samodzielności.
Zrealizowano następujące cele szczegółowe:




Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych
dla osób starszych o ograniczonej
samodzielności poprzez przygotowanie w
ramach kursu 20 opiekunów osób
starszych. Zrealizowano 80 godzin kursu
w 2 grupach dla 20 osób Uczestnicy
kursu odbyli też praktykę wolontaryjną
(380 h). Przeszkolone osoby mogą
angażować się jako wolontariuszki/
wolontariusze w domach opieki lub/i
pomagać osobom starszym w rodzinie
oraz swoim otoczeniu.
Zwiększenie zakresu i upowszechnienie
kampanii społecznej „Niedzielne obiady”
dla seniorów na terenie 14 lokalnych
miejscowości poprzez realizację 291
obiadów w ramach 18 spotkań dla 241
seniorów, a także poprzez zachęcanie do
dobroczynności.



Wzmocnienie i rozwój nowych usług
społecznych wśród 14 grup samopomocy
i samoorganizacji
seniorów
w
14
społecznościach
lokalnych
(poprzez
realizację: 7 seminariów dla 14 KKS pt.
„Rozwój usług społecznych w środowisku
lokalnym”, realizację 8h coachingu dla
2 nowopowstających grup, realizację 36h
coachingu wspierającego w zakresie
realizacji
nowych
pomysłów,
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zorganizowanie 14 wyjść/wyjazdów na
wydarzenia kulturalne (200 biletów).
Integracja społeczna, wymiana dobrych
praktyk i transfer wiedzy w zakresie usług
społecznych realizowanych w oparciu
o ideę „seniorzy dla seniorów” wśród 63
osób z 14 KKS i lokalnych społeczności w
okresie realizacji projektu poprzez
realizację Forum Seniorów.

Reasumując, w projekcie wzięły udział 353
osoby, w tym 336 osób 60+, a działania
projektowe były prowadzone przez Rodziny
Kolpinga w Bochni, Brzesku, Chełmku,
Dębnie,
Jarosławiu,
Krakowie-Nowym
Bieżanowie, Krakowie-Klubie Celtyckim,
Luborzycy,
Makowie
Podhalańskim,
Oświęcimiu, Porębie Żegoty i Wadowicach.
Projekt był współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.

Niedzielne obiady seniorów
Jednym z najważniejszych działań projektu
„Godność człowieka – moja, twoja, nasza”
była akcja „Niedzielny obiad seniorów”.
Na spotkania przy niedzielnym obiedzie
zapraszani byli przez kolpingowskich
wolontariuszy samotni seniorzy, dotychczas
nieuczestniczący
w działaniach
Kolpingowskich Klubów Seniora. Integracja
i poczucie wspólnoty sprawiły ogromną
radość seniorom. Na spotkaniach zawiązały
się między seniorami przyjaźnie i wiele
z zaproszonych osób nadal się spotyka.
Spotkania pozwoliły uczestnikom zostawić
na kilka godzin codzienność, wyjść z domu,
cieszyć się obecnością innych ludzi, miło
spędzić
czas.
W ramach
projektu
przygotowano 291 obiadów dla 241 osób.
Przygotowano także film promujący akcję.
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Forum Seniorów
W dniach 25-30.08.2018r. w Rabce-Zdroju
zorganizowane zostało Forum seniorów
nt. działania grup samopomocowych seniorów
i rozwoju usług społecznych w oparciu o ideę
„seniorzy dla seniorów”, reagowania na
potrzeby seniorów żyjących w najbliższym
otoczeniu oraz rozwoju standardu usług
społecznych na rzecz seniorów w oparciu
o chrześcijańskie wartości. W Forum wzięły
udział 63 osoby.
W ramach Forum zrealizowano następujące
prelekcje: „Wartości kolpingowskie – nauka
bł. ks. A. Kolpinga w praktyce realizacji usług
społecznych”
oraz
„Nauka społeczna
Kościoła – inspiracją w zakresie usług
społecznych” – ref.: ks. Józef Jakubiec.
Przedstawiono
prezentacje:
Rodzina,
wspólnota, uczestnictwo – lokalny system
wsparcia seniorów - ref.: Anna L. Stanowska
oraz „Życie i godność ludzka- usługi
społeczne na rzecz osób starszych oparte na
wartościach na przykładzie bł. ks. Władysława
Bukowińskiego – Apostoła Zesłańców”– ref.:
ks. dr Jan Nowak.
Odbyły się warsztaty terenowe: „Lokalna
polityka społeczna oparta na wartościach
chrześcijańskich” ze zwiedzaniem parku

zdrojowego,
muzeum
i
zabytkowego
kościółka
drewnianego
oraz
Lokalne
inicjatywy KKS na rzecz współpracy
w obszarze
polityki
społecznej,
które
prowadził lokalny przewodnik-senior Julian
Staniewski.
W ramach ewaluacji Forum omówiono dobre
praktyki prosenioralne KKSów, a grupy
senioralne
zaprezentowały
swoje
doświadczenia zdobyte w działaniach
projektowych „Niedzielne obiady seniorów”.
Pod kierunkiem moderatora przeprowadzono
dyskusję pt. „Kolpingowski Klub Seniora jako
skuteczny model usług społecznych”.
Forum wykazało, że seniorzy nie są ciężarem
dla społeczeństwa, lecz wnoszą – w miarę
swoich sił i zdrowia – cenne inicjatywy
służące społeczności lokalnej. Odwiedzają
ludzi
samotnych,
starszych
i niepełnosprawnych,
dotrzymując
im
towarzystwa, wysłuchując ich zwierzeń,
potrzymają za rękę, czasem przyniosą mały
upominek zapraszając na tzw. niedzielne
obiady w swych klubach. Nie stronią od
spacerów i ruchu na wolnym powietrzu i są
ciekawi poznawania lokalnego i dalszego
otoczenia.
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Realizowane projekty młodzieżowe
W roku 2018 Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce realizował 3 międzynarodowe projekty
młodzieżowe finansowane ze środków programu Erasmus +:

„Skuteczna komunikacja, lepsza
partycypacja młodych” („Smart
communication – smart youth
participation”)
Realizacja projektu trwała do 31 maja 2018 r.
W ostatnim etapie projektu odbywała się
promocja podręcznika dot. komunikacji
w pracy z młodzieżą „Model komunikacji
i promocji w pracy z młodzieżą” (Model of
communication and promotion in youth work),
wydanego we współpracy z partnerami
projektu z Niemiec, Słowenii i Rumunii.
Podręcznik jest dostępny w wersji
elektronicznej pod adresem:
https://www.kolping.pl/publikacje-online.html

„Model zatrudnienia młodzieży” (Model of
youth development for employment)
Projekt koordynowany przez Dzieło Kolpinga
w Serbii dotyczył sytuacji młodzieży na rynku
pracy, a działania były skierowane do
pracowników młodzieżowych i młodzieży
z Polski, Serbii i Rumunii. Realizacja trwała
do 31 października 2018 roku.
Sztuka & Serce – narzędzia do integracji
ludzi, zmiany świata (Art & Heart – tools to
connect people, change the world)
Projekt dotyczy wymian młodzieżowych
z zakresu sztuki, jest koordynowany przez
Dzieło Kolpinga w Portugalii w partnerstwie
z kolpingowskimi organizacjami z Polski,
Słowenii, Litwy i Niemiec. Projekt będzie
realizowany do połowy 2019 r.
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Trening dla pracowników
młodzieżowych w Krakowie
(16-20.05.2018 r.)

Spotkanie pod tytułem „Umiejętności
kierownicze i przywódcze” (Managerial and
leadership skills”) było skierowane do 21
liderów młodzieżowych z Polski, Serbii
i Rumunii
uczestniczących
w międzynarodowym
projekcie
„Model
zatrudnienia
młodzieży”
finansowanym
ze środków programu Erasmus +.

i poprowadzone przez dwie trenerki Isidorę
Paklar i Jelenę Stanković. Tematy szkoleń
dotyczyły efektywnej komunikacji oraz
praktycznych ćwiczeń z zakresu umiejętności
przydatnych na rynku pracy. Uczestnicy
dzielili
się
swoimi
doświadczeniami,
dyskutowali
o stereotypach
pracując
w międzynarodowych grupach.

W programie przewidziano warsztaty
dotyczące zarządzania i rozwoju umiejętności
liderskich. Uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z narzędziem do pracy z młodzieżą
„Model komunikacji i promocji w pracy
z młodzieżą”, a podczas dedykowanych zajęć
w grupach międzynarodowych mogli rozwijać
pomysły na akcje i projekty społeczne.
Jednym z punktów programu była wizyta w
hafciarni Anny Dużyńskiej, beneficjentki
projektu „Tak, potrafię!”, która otrzymała
dofinansowanie
na
założenie
własnej
działalności gospodarczej. Anna podzieliła się
swoim
doświadczeniem
związanym
z prowadzeniem własnej firmy i rozwijaniem
nowych pomysłów na biznes.

Podczas wymiany zorganizowano również
spotkania z osobami, które odniosły sukces na
rynku pracy prowadząc własną działalność
gospodarczą. Była to m.in. Jelena Marić
z gospodarstwa agroturystycznego Carpe diem
produkującego ekologiczne sery owcze oraz
Aleksandar Radukin założyciel agencji
kreatywnej Homepage.

W programie przewidziano również czas na
zwiedzanie
najpiękniejszych
zakątków
Krakowa i okolic – Ojcowa i Pieskowej Skały.

Wymiana odbyła się w ramach projektu
„Model
zatrudnienia
młodzieży”
finansowanego ze środków programu
Erasmus + .

Wymiana młodzieżowa w Sremskich
Karlovcach / Serbia
(13-18.08.2018r.)

Wymiana młodzieżowa „Ja na rynku
pracy” (Me on the labour market), odbyła się
w sierpniu 2018 r. w mieście Sremskie
Karlovci w Serbii.
Warsztaty dla 27 uczestników z Polski, Serbii
i
Rumunii,
które
odbywały
się
w młodzieżowym ośrodku Ekološki Centar
Radulovački,
zostały
przygotowane

Wymiana młodzieżowa w Lamego
/ Portugalia
(28.08 - 03.09.2018 r.)
Spotkanie w Portugalii było pierwszym
z yklu międzynarodowych warsztatów dla
młodzieży, realizowanych w ramach projektu
„Sztuka & Serce – narzędzia do integracji
ludzi, zmiany świata” (Art & Heart – tools to
connect people, to change the world)
finansowanego ze środków programu
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Erasmus+
Unii
Europejskiej.
Poniżej
przedstawiamy relację uczestniczki Emilii
Wiśniewskiej:
„Na przełomie sierpnia i września pięć
młodych osób z Polski wraz z uczestnikami
z Portugalii, Niemiec, Litwy i Słowenii
wzięło udział w wymianie poświęconej
sztuce jako metodzie łączenia ludzi
i zmieniania świata.
Spotkanie odbyło się w malowniczym
miasteczku Lamego na północy Portugalii.
W
oficjalnym
powitaniu
uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych władz oraz zespół
muzyczny 897 Sons do Douro. Następnie
rozpoczęła się gra miejska, dzięki której
uczestnicy mieli możliwość zwiedzić miasto
i poznać lokalne zwyczaje i tradycje.
Na następny dzień zaplanowana została
wizyta w ArtDance School, gdzie pod czujnym
okiem Roberto Sabençi grupa mogła
spróbować swoich sił w nowoczesnym tańcu.
Popołudniem odbyła się dyskusja z udziałem
fotografa i artysty João Pedro Fonseci na
temat przekazywania odczuć i poglądów
za pomocą sztuki.

Wymiana
młodzieżowa
w Ingolstadt / Niemcy

Następnego rana z wizytą pojawiła się grupa
Rancho regional de Fafel. Jej członkowie w
niezwykle dynamiczny sposób zaprezentowali
regionalne stroje, muzykę i tańce. Kolejnym
punktem programu była wizyta w muzeum
tradycyjnych masek, gdzie po zwiedzaniu
uczestnicy mieli szansę zaprojektować
i stworzyć własną maskę.

W dniach 15-21 grudnia 2018 r. w mieście
Ingolstadt w Niemczech odbyło się kolejne
spotkanie młodzieży w ramach projektu A rt
& Heart – tools to connect people, to change
the world realizowanego ze środków
programu Erasmus +. Polskę reprezentowało
5 osób.

Na ostatni dzień został zaplanowany rejs
rzeką Douro i typowa portugalska kolacja.
Wszyscy wrócili do domów szczęśliwi
i bogatsi o nowe doświadczenia.”

(15-21.12.2018 r.)

Podczas wymiany młodzież z 5 krajów:
Polski, Niemiec, Portugalii, Słowenii i Litwy
dyskutowała o stereotypach oraz tworzyła
inspirowany nimi kolaż. Nie zabrakło
wydarzeń związanych z kulturą i sztuką – w
centrum
młodzieżowym
grupa mogła
spróbować swych sił tańcząc break dance
i medytując, odbyły się zajęcia malarskie oraz
rozwijające kreatywność i integrujące
uczestników.
W programie spotkania uwzględniono
również największe lokalne atrakcje – wizytę
w muzeum Audi oraz kolację na jarmarku
bożonarodzeniowym.
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„Tak, potrafię!” – kompleksowe
wsparcie osób młodych
W czerwcu 2018 r. zakończyliśmy realizację
projektu „Tak, potrafię!”, którego celem była
aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych
osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat,
prowadząca do zwiększenia zatrudnienia
poprzez
indywidualnie
sprofilowaną,
kompleksową
ofertę
w
ramach
Indywidualnego Planu Działania.
Do projektu zrekrutowano 191 osób. Młodzi
ludzie otrzymali wszechstronne wsparcie
doradcze, zarówno doradcy zawodowego,
psychologa, jak i pośrednika pracy, a także
możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych
dzięki szkoleniom i stażom. Dzięki temu
mogli wzmocnić swoje kompetencje na rynku
pracy. Zrealizowano 73 staże i bony stażowe
oraz ponad 116 szkoleń w ramach kursów
i bonów szkoleniowych, w których wzięło
udział 71 osób. Efektem przeprowadzonych
szkoleń było uzyskanie 67 certyfikatów
zewnętrznych. Ponadto 8 osób otrzymało
dotację
na
założenie
działalności
gospodarczej i założyło własne firmy.
Przyznaliśmy
też
35
dodatków
aktywizacyjnych osobom, które samodzielnie
znalazły miejsce pracy. W wyniku wszystkich
działań 100 osób uzyskało zatrudnienie.
Wsparcie było realizowane poprzez działania
czterech Centrów Kolpinga: w Brzesku,
Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
ramach
Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych - Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER).
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Małopolskie Aktywne Kobiety
W czerwcu 2018 r. zakończyliśmy realizację
projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety”
mającego na celu wsparcie kobiet na rynku
pracy poprzez wzmocnienie ich potencjału
zawodowego.
Projekt był skierowany przede wszystkim do
bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet
powyżej 30 roku życia (w tym zwłaszcza
kobiet 50+), mieszkających na terenie
powiatu:
brzeskiego,
olkuskiego,
oświęcimskiego lub wadowickiego. Wsparcie
było realizowane poprzez działania czterech
Centrów Kolpinga: w Brzesku, Krakowie,
Oświęcimiu i Wadowicach.
W projekcie wzięło udział 117 beneficjentów,
w tym 60 osób bezrobotnych (24 długotrwale
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bezrobotnych), 35 osób niepełnosprawnych
oraz 70 osób o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu uczestnicy skorzystali
z oferty szkoleń, staży zawodowych oraz
zatrudnienia subsydiowanego trwającego 6 lub
12 miesięcy. Ponadto w trakcie realizacji
projektu istniała możliwość zwrotu kosztów
związanych z opieką nad osobami zależnymi
oraz zwrotu kosztów przejazdu na zajęcia.
W ramach działań projektowych udzielono
wszystkim 117 uczestnikom projektu wsparcia
specjalistów:
doradcy
zawodowego,
psychologa, prawnika, pośrednika pracy,
doradcy
IT.
Projekt
dał
możliwość
podniesienia kwalifikacji zawodowych m.in.
w ramach
kursów
językowych,
gastronomicznych, prawa jazdy i innych
kończących się uzyskaniem odpowiednich
uprawnień. Kwalifikacje takie uzyskało 31
uczestniczek.
W trakcie realizacji projektu 45 osób uzyskało
możliwość
zdobycia
praktycznego
doświadczenia zawodowego w trakcie stażu
trwającego min. 3 miesiące. 25 osób
skorzystało z subsydiowanego zatrudnienia
(trwającego 6 lub 12 miesięcy). 56 osób po
zakończeniu udziału w projekcie kontynuuje
zatrudnienie.
Projekt realizowany w ramach Osi
priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2
Aktywizacja
zawodowa,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
2014-2020
w
ramach
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Rozwój i praca – dla osób 50+
Czerwiec 2018 r. to czas przypadający na
zakończenie projektu „Rozwój i praca –
aktywizacja zawodowa osób po 50 roku
życia”. W projekcie brały udział osoby
bezrobotne
oraz
bierne
zawodowo
zamieszkujące powiaty: wielicki, wadowicki,
oświęcimski lub miasto Kraków.
Do projektu zrekrutowano 132 osoby, w tym
81 kobiet i 51 mężczyzn, będące zarówno
osobami bezrobotnymi (96 osób w tym 65
kobiet oraz 31 mężczyzn), jak i biernymi
zawodowo (36 osób; 16 kobiet oraz 20
mężczyzn). W ramach projektu Uczestnicy
otrzymali wsparcie od doradcy zawodowego,
psychologa, coacha, pośrednika pracy
i doradcy klienta, a także doradcy
i wolontariusza IT.
Zrealizowano 63 szkolenia „szyte na miarę”,
13 staży zawodowych
trwających po
3 miesięce, zatrudnienie subsydiowane (18
umów na subsydiowane zatrudnienie) oraz
ścieżkę 30-stu 6 miesięcznych staży
zawodowych. Dodatkowo uczestnicy mieli
możliwość
podniesienia
kompetencji
cyfrowych poprzez udział w szkoleniach
ECDL Base/Profile (16 osób) oraz dzięki
wsparciu
doradcy
informatycznego/
wolontariusza. Efektem projektu było
podjęcie zatrudnienia przez 77 osób w wieku
50+ (w tym 54 osoby bezrobotne i 23 osoby
bierne), z czego 59 osób podjęło zatrudnienie
w sposób efektywny, tj. co najmniej na 3

miesiące w ramach umowy o pracę.
Dodatkowo 41 uczestników projektu uzyskało
kwalifikacje zwiększając swoją szansę na
zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
Spośród pozostałych form wsparcia, 108 osób
podniosło kompetencje cyfrowe, 14 osób
uzyskało poradnictwo z zakresu opieki nad
osobami zależnymi, w tym 7 osób skorzystało
ze zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.
Uczestnicy projektu otrzymali stypendia
szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów
przejazdu, a także możliwość zwrotu kosztów
opieki nad osobą zależną.

Wsparcie było realizowane poprzez działania
trzech Centrów Wsparcia Kolping w:
Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.
Projekt był realizowany w ramach Osi
priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2
Aktywizacja
zawodowa,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
2014-2020
w
ramach
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Dotychczas osiągnięto następujące rezultaty:






16 osób realizuje 4-miesięczny staż
zawodowy,
7 osób realizuje 3-miesięczny staż
zawodowy,
1 osoba skorzystała ze szkolenia po
zakończonym 3-miesięcznym stażu,
16 osób realizuje bony szkoleniowe,
11 osób rozpoczęło pracę w ramach
zatrudnienia subsydiowanego.

Efekty działań

Aktywni i Samodzielni – skuteczna
szansa na rozwój zawodowy dla
osób 30+
Od lipca 2018 r. Związek Centralny Dzieła
Kolpinga
realizuje
projekt
„Aktywni
i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na
rozwój zawodowy dla osób 30+”. Projekt
zakłada aktywizację 140 Małopolan w wieku
powyżej 30 r.ż. Grupę docelową tworzą osoby
bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
społeczno-zawodowej. Do końca marca 2019
r. ze wsparcia w ramach projektu skorzystało
98 osób w tym 68 kobiet oraz 30 mężczyzn.
W
ramach
kompleksowych
działań
wspierających
aktywizację
zawodową
uczestnikom projektu zaproponowano cykl
warsztatów
z
doradcą
zawodowym,
psychologiem, spotkania indywidualne z tymi
specjalistami oraz wsparcie coacha, trenera
pracy,
pośrednika
pracy.
Całość
przyznawanego wsparcia jest realizowana
w odpowiedzi na Indywidualny Plan Działania
tworzony dla każdego uczestnika projektu
przez doradców klienta.
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Do końca marca 2019 r. 25 osób podjęło
zatrudnienie (18 kobiet oraz 7 mężczyzn), z
czego 15 osób pracuje w sposób efektywny (tj.
na minimum 3 miesiące, minimum ½ etatu
oraz kwotę minimalnej krajowej – obliczaną
odpowiednio do wysokości etatu). 2 osoby
uzyskały
kwalifikacje
zawodowe
po
opuszczeniu projektu oraz 2 osoby skorzystały
ze zwrotu kosztów opieki nad osobami
zależnymi. Dodatkowo 84 osoby uczestniczyły
we wsparciu doradcy cyfrowego (warsztatach
i/lub spotkaniach indywidualnych). Uczestnicy
projektu otrzymali stypendia szkoleniowe
i stażowe, zwrot kosztów przejazdu, a także
możliwość
organizacji
wsparcia
psychologicznego w zakresie zapewnienia
opieki nad osobą zależną.
Wsparcie jest realizowane poprzez działania
czterech Centrów Wsparcia Kolping w:
Krakowie,
Oświęcimiu,
Brzesku
i Wadowicach.
Projekt jest realizowany w ramach Osi
priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2
Aktywizacja
zawodowa,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
2014-2020
w
ramach
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

„Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”
Od lipca 2018 r. Związek Centralny Dzieła
Kolpinga realizuje projekt „Po 50-tce
aktywnie na rynku pracy”. Projekt zakłada
aktywizację zawodową 140 Małopolan
w wieku powyżej 50 r.ż. Grupę docelową
tworzą osoby bezrobotne lub bierne
zawodowo, znajdujące się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji społeczno-zawodowej.
Do końca marca 2019 r. ze wsparcia
w
ramach
projektu
skorzystało
73
uczestników w tym 51 kobiet oraz 22
mężczyzn. W ramach kompleksowych działań
wspierających
aktywizację
zawodową
uczestnikom projektu zaproponowano cykl
warsztatów
z
doradcą
zawodowym,
psychologiem, spotkania z ww. specjalistami
oraz wsparcie coacha, trenera zatrudnienia
wspieranego pracy, pośrednika pracy,
specjalisty IT.
Całość
przyznawanego
wsparcia
jest
realizowana w odpowiedzi na Indywidualny
Plan Działania tworzony dla każdego
uczestnika projektu przez doradców klienta.

Dotychczasowe rezultaty projektu:


10 osób realizuje 3-miesięczny staż
zawodowy,



17 osób realizuje szkolenia,



4 osoby realizują bony szkoleniowe,



12 osób rozpoczęło pracę w ramach
zatrudnienia subsydiowanego.

Efekty działań
Do końca marca 2019 r. 14 osób podjęło
zatrudnienie (9 kobiet oraz 5 mężczyzn),
z czego 10 osób pracuje w sposób efektywny
(tj. na minimum 3 miesiące, minimum ½ etatu
oraz kwotę minimalnej krajowej – obliczaną
odpowiednio do wysokości etatu). 2 osoby
uzyskały
kwalifikacje
zawodowe
po
opuszczeniu projektu oraz 1 osoba skorzystała
ze zwrotu kosztów opieki nad osobami
zależnymi. Dodatkowo 69 osób uczestniczyło
we wsparciu doradcy cyfrowego (warsztatach
i/lub
spotkaniach
indywidualnych).
Uczestnicy projektu otrzymali stypendia
szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów
przejazdu, a także możliwość organizacji
wsparcia psychologicznego w zakresie
zapewnienia opieki nad osobą zależną.
Wsparcie jest realizowane poprzez działania
czterech Centrów Wsparcia Kolping w:
Krakowie,
Oświęcimiu,
Brzesku
i Wadowicach.
Projekt jest realizowany w ramach Osi
priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2
Aktywizacja
zawodowa,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
2014-2020
w
ramach
dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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VI. WSPARCIE DLA NGO



9 seminariów konsultacyjnych –warsztatów
wzmacniających praktyczne umiejętności
w zakresie udziału w procesie stanowienia
prawa. We wsparciu uczestniczyły 243
osoby.

Wszystkie
działania
będą
realizowane
na terenie Małopolski do końca marca 2020 r.

Skuteczna Partycypacja
Publiczna NGO
W październiku 2017 r. Związek Centralny
Dzieła Kolpinga w Polsce wraz ze
Stowarzyszeniem
Rozwoju
Karier
Doktorantów i Doktorów POLDOC rozpoczął
realizację
projektu
pt.:
„Skuteczna
partycypacja publiczna NGO” w ramach
Działania
2.16
Usprawnienie
procesu
stanowienia prawa (Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER).
Miniony rok to szereg szkoleń, seminariów
i spotkań indywidualnych. Zorganizowano
wsparcie w Krakowie, ale również poza
małopolską stolicą. Jesteśmy otwarci na
propozycje uczestników – analizujemy ankiety
po
szkoleniach,
utrzymujemy
kontakt
telefoniczny i mailowy.
W roku 2018 r. zrealizowaliśmy:
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2 Akademie Partycypacji Publicznej – 3dniowe konferencje poświęcone tematyce
partycypacji publicznej (Niepołomice,
Sucha Beskidzka),
11 szkoleń o tematyce pozwalającej nabyć
wiedzę ekspercką w zakresie udziału
w procesie stanowienia prawa,

Projekt „Skuteczna partycypacja publiczna
NGO” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze
środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania
2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój -PO WER).

NGO - AS – nowa generacja
organizacji: Aktywne i skuteczne
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
od maja 2018 roku realizuje projekt pn.: „NGO
-AS = Nowa Generacja Organizacji – Aktywne
i Skuteczne” dofinansowany ze środków
Programu FIO w edycji 2018 r. Projekt ma na
celu
wzrost
profesjonalizmu
działań
małopolskich organizacji pozarządowych
i wzrost aktywności obywatelskiej wśród
lokalnych liderów działających na terenie woj.
małopolskiego. Cel projektu realizowany jest
poprzez działania prowadzone przez Centrum
Wsparcia NGO funkcjonujące przy Związku
Centralnym Dzieła Kolpinga w Krakowie we
współpracy z Małopolską Siecią NGO.

W 2018 r. zrealizowaliśmy w projekcie
następujące działania dla małopolskich NGO:
Spotkania animacyjne, w ramach których
świadczone są konsultacje obywatelskie dla
liderów lokalnych, którzy chcą podnieść
swoją aktywność obywatelską.
Zorganizowano 6 spotkań mobilnych na
terenie Małopolski: Bochnia (6.10.2018),
Kraków
(17.10.2018), Poręba
Żegoty
(12.11.2018)
Maków
Podhalański
(23.11.2018),
Oświęcim
(29.11.2018),
Bochnia- Nowy Wiśnicz (13.12.2018).
W spotkaniach udział wzięło ogółem 71 osób.
Inkubator NGO w ramach którego świadczone
są konsultacje związane z rejestracją nowych
organizacji,
wsparciem
doradczym
związanym z działaniami nowych organizacji
oraz
wsparcie
infrastrukturalne
nowopowstałych NGO takie jak: sale na
spotkania, zebrania, dostęp do komputera
z Internetem, adres pocztowy i odbiór
korespondencji, wypożyczenie projektora.
Z inkubatora skorzystało 5 osób, które chcą
założyć nową NGO, w tym udzielono 10 h
doradztwa specjalistycznego.
Szkolenia
i
doradztwo
rozwijające
kompetencje
działaczy
i
działaczek
organizacji pozarządowych. W 2018 r.
zorganizowano 4 szkolenia 8-godzinne, 4
szkolenia 4-godzinne i 1 szkolenie 16godzinne, łącznie 9 szkoleń. Ogółem
zrealizowano 64 h dydaktyczne dla ogółem 89
osób reprezentujących małopolskie NGO,
które
skorzystały
ze
103
miejsc
szkoleniowych.

Ponadto w okresie realizacji projektu w 2018r.
zrealizowano 52 godziny doradztwa. Główne
tematy szkoleń i doradztwa to: budowanie
projektów, pozyskiwanie funduszy, RODO,
kwestie prawne, czy fundraising.
Coaching wspierający rozwój organizacji

pozarządowej poprzez warsztaty strategiczne
i doradztwo długofalowe.
Wsparciem
coachingowym
objęto
3 organizacje pozarządowe z Małopolski.
Program wsparcia obejmował: warsztaty
strategiczne (2 warsztaty po 4h) dotyczące:
słabych i mocnych stron organizacji, wizji,
misji, celów strategicznych, projektów
szczegółowych, czy konieczności zmian
organizacyjnych w NGO.

Audyt przyjacielski (benchmarking) i wizyty
wspierające organizacji doświadczonych
w organizacjach rozwijających się.
Wsparciem w zakresie benchmarkingu objęto
1
organizację.
Benchmarking
został
przeprowadzony
przez
Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga w Luborzycy.
Networking (działania sieciujące organizacje
pozarządowe
w
ramach
„Śniadań
u Kolpinga”)
W 2018 r. przygotowano i wydano 7 edycji
newslettera dla małopolskich organizacji
pozarządowych
oraz
zorganizowano
„Śniadanie u Kolpinga” w Bochni. Tematyka
śniadania to: Płaszczyzny i horyzonty
współpracy NGO. W spotkaniu udział wzięło
13 przedstawicieli NGO .
Projekt jest realizowany do końca 2019 r.
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2018.
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VII. WSPÓŁPRACA
Generalny przez umożliwienie wyboru na
funkcję
prezesa
osób
świeckich
o wykształceniu teologicznym, w tym
również kobiet.

Partnerzy

Zebranie kontynentalne
Europejskiego Dzieła Kolpinga
W dniach 25-27 maja 2018 r. w Kownie
(Litwa) odbyło się zebranie kontynentalne
Europejskiego Dzieła Kolpinga, którego
tematem przewodnim było motto „Na
jakich wartościach wspiera się Europa?”
Dzieło
Kolpinga
w
Polsce
było
reprezentowane przez sekretarza naczelnego,
przewodniczącego i wiceprzewodniczącą,
którzy
wzięli
równocześnie
udział
w obchodach Jubileuszu 25.lecia Dzieła
Kolpinga na Litwie. Nasi litewscy bracia
otrzymali od nas świecę 100. lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
z którą dzieje Litwy i jej niepodległość są od
wieków związane. Przypomniał o tym
sekretarz naczelny K. Wolski dając za
przykład Unię Obojga Narodów zawartą
w Lublinie w 1569 r., która przetrwała ponad
200 lat, aż do rozbiorów. Może to być wzorem
dla współczesnej Unii Europejskiej, która
szuka swojej tożsamości. O tym mówili też
zaproszeni na Zebranie: Karl Schiewerling
z Fundacji Konrada Adenauera i Stefan Lunte
z COMECE (Europejskiej Konferencji
Biskupów). Ważnym punktem zebrania było
wystąpienie sekretarza generalnego dr.
Markusa Demele, który przedstawił
sprawozdanie z Zebrania Generalnego
Kolping International w Limie (Peru).
Został tam m.in. znowelizowany Statut
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W
ramach
realizowanych
projektów
i wspólnych działań współpracowaliśmy
w roku 2018 z Partnerami: Kolping
International, Dzieło Kolpinga w Czechach,
Diecezjalne Dzieło Kolpinga w Essen, Dzieło
Kolpinga na Litwie, Dzieło Kolpinga
w Portugali, Dzieło Kolpinga w Rumunii,
Dzieło Kolpinga na Słowacji, Dzieło Kolpinga
w Słowenii, Dzieło Kolpinga w Serbii, Dzieło
Kolpinga w Szwajcarii oraz Dzieło Kolpinga
na Węgrzech.

VIII.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Wzmacnianie i rozwój
W roku 2018 działania Zarządu, pracowników
i wolontariuszy Dzieła Kolpinga skupiały się
na działaniach wzmacniających wspólnotę
Związku i powiększaniu bazy członkowskiej
w
Rodzinach.
Szczególną
uwagę
poświęcaliśmy aktywności tych Rodzin, które
przeżywały kryzysy aktywności i braku
zaangażowania
członków,
grożący
zaprzestaniem działalności. Jest to problem
zwłaszcza starszych Rodzin Kolpinga.
Pomocne w tym były powstające przy RK
Kolpingowskie Kluby Seniora, które często
wzmacniają i uzupełniają mało liczne
macierzyste Rodziny. Podejmowane były też
działania w kierunku powołania nowych
Rodzin Kolpinga, ale żadna nie powstała
w ubiegłym okresie sprawozdawczym i stan
liczebny jest na poziomie roku ubiegłego (40
RK). Powiększyła się natomiast liczba
członków Rodzin Kolpinga w Polsce. m.in.
o nowych seniorów działających w Klubach
Seniora.

Wizyta w Essen– budowanie relacji
i projekty
W dniach 09-12.03.2018 r. członkowie
Zarządu Centralnego udali się do Essen na
obchody jubileuszu 60.lecia tamtejszego
Związku Diecezjalnego.
Program wizyty obejmował uroczystości
jubileuszowe w Lighthouse Essen – budynku
byłego kościoła, gdzie odbył się wykład
jubileuszowy
dr.
Victora
Feilera
z niemieckiego Dzieła Kolpinga na temat
zaangażowania obywatelskiego. Podczas
ceremonii składania życzeń delegaci z Polski
(prezes, przewodniczący i sekretarz naczelny)
wręczyli
Klaudii
Rudersdorf
–
przewodniczącej DV – jubileuszową świecę
i artystyczny kolaż ze zdjęciami ze wspólnych
spotkań. Później delegaci zwiedzili katedrę
i centrum miasta.
W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy św.
w parafii św. Antoniego w j. polskim

i niemieckim, podczas której tamtejszy
proboszcz
wygłosił
krótkie
kazanie
w języku polskim, a ks. prezes Jakubiec
podziękował
mu
wygłaszając
homilię
o partnerstwie.
Następnie odbyło się spotkanie z partnerskimi
Rodzinami: Essen-Freisenbruch oraz BochumLinden, na zakończenie którego pokazano
film: Essen – Zielona Stolica Europy.
Po obiedzie uczestniczyliśmy w niezwykłej
Drodze Krzyżowej wiodącej przez hałdę
nieczynnej kopalni Prosper Haniel w Bottrop,
u której stóp odprawił mszę św. papież Jan
Paweł II podczas swej wizyty w Niemczech w
1983 r.
Wieczorem po wspólnej kolacji odbyło się
zebranie obu zarządów ZCDK i DV Essen.
Ustalono plan dalszych wspólnych działań
i terminy kolejnych odwiedzin.
W poniedziałek część delegacji – członkowie
Zarządu Fundacji – pojechała do Medebach,
by zwiedzić palarnię kawy firmy Langen
i omówić możliwości współpracy przy
promocji i dystrybucji kolpingowskiej kawy
Tatico w Polsce.
Pozostałe osoby udały się do GelsenkirchenÜckendorf na spotkanie z tamtejszą RK, gdzie
po mszy św. w kaplicy św. Elżbiety,
odwiedzili kawiarnię dla uchodźców, która
została zorganizowana przez Rodzinę Kolpina,
parafię i Caritas. Obejrzeli też wystawę
fotograficzną „Nowa ojczyzna - Ruhr”
obrazującą problemy migrantów w Zagłębiu
Ruhry oraz złożyli wizytę w domu
wielopokoleniowym.

Współpraca z NGO
W roku 2018 kontynuowaliśmy współpracę
w ramach Małopolskiej Sieci NGO, która
powstała
w
roku
2015.
Znacznym
wzmocnieniem działań sieci jest realizacja
projektu „Skuteczna partycypacja publiczna
NGO”, w ramach którego zaplanowano wiele
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VIII. ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
działań doradczych i szkoleniowych dla
organizacji pozarządowych, w tym Akademię
Partycypacji Publicznej.
Dodatkowym wzmocnieniem działań sieci jest
realizacja
projektu
„Nowa
Generacja
Organizacji - Aktywne i Skuteczne”
finansowanego z programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2018. Jego realizacja będzie
też kontynuowana w roku 2019.

Młody Kolping Europa
Od 6 lat przy biurze Związku Centralnego
Dzieła Kolpinga w Polsce jest zlokalizowany
punkt koordynujący działania Młodego
Kolpinga Europa. Bogaty program działań,
regularna komunikacja z poszczególnymi
grupami
oraz
zapewnienie
środków
finansowych na organizację seminariów i
wymian młodzieżowych dla członków
Młodego Kolpinga z całej Europy, jest
możliwe dzięki pracy referentki ds. młodzieży
Patrycji Kwapik etatowego pracownika
Młodego Kolpinga Europa.
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IX.

WYDARZENIA

Odznaki Honorowe Dzieła Kolpinga
w Polsce
W roku sprawozdawczym Zarząd Związku
przyznał trzy kolejne Honorowe Odznaki Za
Zasługi dla Dzieła Kolpinga w Polsce: Księdzu
prałatowi Andrzejowi Surowcowi prezesowi RK
w Jarosławiu – za zaangażowanie w budowanie
solidnej Rodziny, ukazywanie jej nowych
kierunków działania i podejmowania śmiałych
wyzwań oraz promocję idei i nazwy Kolping w
sferze kwalifikowanego sportu wyczynowego,
Ewie Kruglik – przewodniczącej RK
w Kłodawie Gdańskiej – w uznaniu owocnej
i pełnej zapału pracy dla Rodziny Kolpinga
poprzez
prowadzenie
amatorskiej
grupy
teatralnej gromadzącej młodzież, dla której
oddała w zastaw własne serce, czas
i umiejętności oraz Józefowi Promnemu –
przewodniczącemu RK w Sycowie w uznaniu
jego pracy podczas pełnienia przez 3 kadencje
funkcji przewodniczącego Zarządu Związku
Centralnego oraz trudu wspierania partnerstwa
polskich i niemieckich Rodzin Kolpinga.
Odznaki zostały wręczone podczas VI
Pielgrzymki Rodzin do Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu, za wyjątkiem odznaki dla
nieobecnego tam ks. Surowca.

Sekretarz Generalny Kolping
International Markus Demele gościł
w Krakowie
Dnia 20 kwietnia 2018 r. Sekretarz Generalny
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga dr Markus
Demele gościł w Krakowie. W siedzibie Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce spotkał
się
z
przedstawicielami
zarządu
oraz
pracownikami biura. Rozmowy w głównym
nurcie dotyczyły realizowanych przez ZCDK
projektów jak również sytuacji społecznej
w Polsce i Niemczech. Sekretarz Generalny
pozytywnie ocenił pracę i działania Dzieła
Kolpinga w Polsce, podkreślając duży
współudział Rodzin Kolpinga w realizowanych
projektach, oraz życzył radości i sił do dalszych
działań. Dr Markus Demele gościł w Polsce
z okazji posiedzenia kolpingowskiej grupy
odpowiedzialnej za współpracę międzynarodową
w Tyńcu pod Krakowem.

Kolping FRAC Jarosław Mistrzem
Polski i Zdobywcą Pucharu
W roku 2018 r. sportowcy Parafialnego Klubu
Sportowego „Kolping Frac Jarosław” zostali
mistrzami Polski w tenisie stołowym.
Klub istniejący od 20 lat przy Parafii Chrystusa
Króla i Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu, miał w swej historii kilka sekcji
sportowych, ale obecnie dominującą jest sekcja
tenisa stołowego. W poszczególnych ligach
ogólnopolskich rywalizują dzieci, młodzież
i dorośli. Właśnie w tym jubileuszowym roku
spektakularny sukces odniosła drużyna z polskiej
Superligi Tenisa Stołowego pod nazwą „Kolping
Frac Jarosław”, która zdobyła tytuł Mistrza
Polski i jednocześnie wygrała Puchar Polski.
Jest to niebywały sukces m.in. prezesa Klubu ks.
prałata Andrzeja Surowca, a jednocześnie
ogromna promocja Kolpinga w polskich mediach
i na całym świecie.
Sławomir Durski
Sekretarz Rodziny Kolpinga w Jarosławiu
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X. NASZE PLANY NA ROK 2019
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ

STYCZEŃ – CZERWIEC

KONTYNUACJA PROJEKTU
„Aktywni i Samodzielni – skuteczna szansa
na rozwój zawodowy dla osób 30+”

KONTYNUACJA PROJEKTU DLA
MŁODZIEŻY WE WSPÓŁPRACY
Z PORTUGALIĄ

W roku 2019 będziemy kontynuować
realizację projektu „Aktywni i Samodzielni
– skuteczna szansa na rozwój zawodowy
dla osób 30+” skierowanego do osób
w wieku 30+ pragnących podnieść swoje
kwalifikacje na rynku pracy i znaleźć
zatrudnienie.

W roku 2019 r. w ramach programu
Erasmus+ będziemy kontynuować
realizację międzynarodowego projektu
skierowanego do młodzieży z Polski,
Niemiec, Portugalii, Litwy i Słowenii.

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ

AKADEMIA PARTYCYPACJI
PUBLICZNEJ

KONTYNUACJA PROJEKTU
„Po 50tce aktywnie na rynku pracy”
W roku 2019 będziemy kontynuować
realizację projektu „Po 50-tce aktywnie
na rynku pracy” skierowanego do osób
w wieku 50+ pragnących podnieść swoje
kwalifikacje na rynku pracy i znaleźć
zatrudnienie.
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ
KONTYNUACJA PROJEKTU
„Skuteczna partycypacja publiczna NGO”
W roku 2019 będziemy kontynuować
realizację projektu „Skuteczna
partycypacja publiczna NGO”
skierowanego do członków, pracowników
i wolontariuszy organizacji
pozarządowych.

9 – 11 KWIETNIA

W ramach projektu „Skuteczna
partycypacja publiczna NGO” odbędzie się
trzecia Akademia Partycypacji Publicznej.
11 – 17 KWIETNIA
WYMIANA MŁODZIEŻOWA

W ramach projektu Erasmus+ odbędzie się
spotkanie młodzieżowe z udziałem
przedstawicieli z Portugali, Litwy, Słowenii,
Niemiec i Polski.
24 – 26 MAJA
EUROPEJSKIE ZEBRANIE
KONTYNENTALNE
Zebranie sprawozdawcze Europejskiego
Dzieła Kolpinga w Rzymie, z udziałem 3
przedstawicieli z Polski.

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ
KONTYNUACJA PROJEKTU
„NGO-AS = Nowa Generacja Organizacji –
Aktywne i Skuteczne”
W roku 2019 będziemy kontynuować
realizację projektu „NGO-AS = Nowa
Generacja Organizacji – Aktywne
i Skuteczne” skierowanego do członków,
pracowników i wolontariuszy małopolskich
organizacji pozarządowych.
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13 – 14 CZERWCA
OGÓLNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU
Doroczne sprawozdawcze Ogólne
Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła
Kolpinga w Polsce odbędzie się w Gdańsku
pod patronatem RK Gdańsk-św. Wojciech.

LIPIEC

11 PAŹDZIERNIKA

ROZPOCZECIE REALIZACJI
PROJEKTU „AKTYWNI MŁODZI PROGRAM ROZWOJU KOMPETNECJI
SPOŁECZNYCH”

50. JUBILEUSZ KOLPINGOWSKIEJ
WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ

Od lipca rozpoczniemy realizację projektu
„Aktywni Młodzi – program rozwoju
kompetencji społecznych” adresowanego
do osób młodych od 15 do 29 roku życia.
Projekt będzie realizowany w ramach
działania 1.4. „Młodzież solidarna
w działaniu” Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
SIERPIEŃ

W Kolonii odbędą się uroczyste obchody
50 - lecia kolpingowskiej współpracy
partnerskiej.

27 PAŹDZIERNIKA
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY
KOLPINGOWSKIEJ
W dniu 27 października wszystkie
kolpingowskie związki będą celebrować
doroczny Światowy Dzień Modlitwy
Kolpingowskiej.

FORUM SENIORÓW
W ramach Tygodnia z Kolpingiem
planujemy organizację FORUM
SENIORÓW w Starym Sączu.
28 WRZEŚNIA
PIELGRZYMKA RODZIN KOLPINGA

4 GRUDNIA
DZIEŃ PATRONA
W pierwszym tygodniu grudnia
poszczególne Rodziny Kolpinga obchodzić
będą wspomnienie Patrona- bł. ks. Adolpha
Kolpinga.

Kolejna VII pielgrzymka Rodzin Kolpinga
odbędzie się w Krakowie przez
nawiedzenie Sanktuarium św. Jana Pawła.
PAŹDZIERNIK
AKADEMIA PARTYCYPACJI
PUBLICZNEJ
W ramach projektu „Skuteczna
partycypacja publiczna NGO” odbędzie się
czwarta Akademia Partycypacji Publicznej.
PAŹDZIERNIK
POSIEDZENIE RADY GENERALNEJ
W Kolonii odbędzie się posiedzenie Rady
Generalnej Kolping International.
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ZAŁĄCZNIKI
XI.XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Bilans 2018
2. Rachunek zysków i strat 2018
3. Informacja dodatkowa za rok 2018

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce,
31-436 Kraków, ul. Żułowska 51,
E-mail: kolping@kolping.pl www.kolping.pl
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