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I.

DUCHOWOŚĆ

W roku 2019 otworzyliśmy nasze serca na
wezwanie naszych Pasterzy: „NIECH ZSTĄPI
DUCH TWÓJ” włączając się w wydarzenia
przypadającej
40.
rocznicy
pierwszej
pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny
– pielgrzymując do Jego Sanktuarium
w Krakowie w ramach VII Pielgrzymki Rodzin
Kolpinga. Jej głównym punktem była Msza św.
koncelebrowana przez Księży Prezesów o godz.
12.00 w dniu 28 września. Była ona również
dziękczynieniem za 50 lat kapłaństwa Prezesa
Związku ks. prał. Józefa Jakubca, któremu
Przewodniczący R. Prusak wręczył pamiątkowy
upominek od Zarządu Związku. Dostojny Jubilat
poprosił o rozpropagowanie modlitwy św. Jana
Pawła II do Ducha Świętego i pilnowanie stałej
formacji RK na systematycznych spotkaniach,
najlepiej z przyjętym wcześniej terminem.
Po tym grupa teatralna z RK w Luborzycy
przedstawiła spektakl pt. „Solvay – Natchnienie
Trudnego Dobra” o okupacyjnej pracy Karola
Wojtyły jako robotnika Solvayu. Zakończeniem
VII Pielgrzymki była modlitwa przy relikwiach bł.
Kolpinga. Ufamy, że przyniosła nam ona Boże
błogosławieństwo i umocnienie braterstwa
w Dziele Kolpinga w Polsce.

Z końcem września w dniach 24-27.09.2019
odbył się w Szczawnicy-Zdroju kolejny Tydzień
z Kolpingiem - Forum Seniorów, w którym
wzięło udział ok. 80 uczestników z 17 RK.
Oprócz merytorycznych treści dotyczących
społecznej polityki senioralnej, uczestnicy mieli
możliwość
przedstawienia
prezentacji
i wypowiedzi pod hasłem „Czy pamiętasz ten
dzień? Moje spotkanie z Janem Pawłem II sprzed
40 lat”. Program zawierał też wiele elementów
formacyjnych: modlitwę poranną – Jutrznię,
południową – Anioł Pański i wieczorną – Apel
Jasnogórski oraz uczestnictwo w dwóch Mszach
św. sprawowanych przez ks. Prezesa Związku.
Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej był
w tym roku poświęcony jubileuszowi 50-lecia
powstania Funduszu Społeczno-Rozwojowego
SEK w Kolonii, który koordynuje kolpingowskie
działania w ramach pomocy rozwojowej
i wspiera Rodziny Kolpinga w Afryce i Ameryce
Łacińskiej. Wdzięczni za beatyfikację ks.
Adolpha Kolpinga modliliśmy się o jego
kanoni zację
pami ę tając
o
nasze j
odpowiedzialności za jeden świat, za rodziny,
państwa, społeczeństwa i Kościół na całym
świecie.

Na początku czerwca nadeszła wiadomość
o śmierci w dniu 6.06.2019 roku ks. Adama
Leśniaka – prezesa RK z Lipnicy Małej, kapłana
pochodzącego z Jaworzna zmarłego w 47 roku
kapłaństwa. Delegacja Zarządu wzięła udział
w uroczystości pogrzebowej.

3

I.

DUCHOWOŚĆ

Centralne uroczystości odbyły się w Porąbce
Uszewskiej w Sanktuarium NMP z Lourdes
w sobotę 26.10. z udziałem ok. 50
przedstawicieli z 4 RK. Nabożeństwo różańcowe
oraz Mszę św. odprawił ks. prezes J. Jakubiec,
przy udziale prezesów ks. Jana Nowakowskiego
z Bochni i ks. Józefa Golonki – kustosza
Sanktuarium w Porąbce Uszewskiej.
W ostatnią niedzielę listopada, w uroczystość
Chrystusa Króla, członkowie Rodzin Kolpinga
z Luborzycy i Krakowa – Nowego Bieżanowa
w asyście pocztów sztandarowych, uczestniczyli
w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej
w Katedrze Wawelskiej przez nuncjusza
apostolskiego, a następnie w pochodzie
z Wawelu do kościoła xx. Misjonarzy na
Stradomiu.
Świętowanie Dnia Kolpinga odbyło się w sobotę
7.12.2019r. w Hebdowie k/Krakowa w związku
z obecnością członków Zarządu i przedstawicieli
16 RK na debacie „Wspólnota-AktywnośćRozwój”
zorganizowanej
w
obiekcie
rekolekcyjno-hotelowym prowadzonym przez
oo. pallotynów. Mszę św. w poklasztornym
kościele odprawił w tej intencji ks. prezes
Józef Jakubiec podsumowując w homilii
szczególnie te wątki debaty wskazujące na
pogłębienie
duchowości
kolpingowskiej
i przygotowanie programu formacyjnego dla
Rodzin Kolpinga i ich członków.
Zadanie to podjął tydzień później w ramach
seminarium
senioralnego
w
domu
rekolekcyjnym oo. Karmelitów Bosych w Czernej
k/Krzeszowic ks. Jan Nowakowski prezes RK
w Bochni. Wygłosił tam referat nakreślający
z
perspektywy
współczesnej
wyzwania
i trudności w życiu i działalności naszego bł.
Patrona. Ciekawa forma i osobisty sposób
przekazu
spotkały
się
z
wielkim
zainteresowaniem prawie 50 uczestników
seminarium.

Oprac. K. Wolski
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II. WSPÓLNOTA

Nowa Rodzina Kolpinga
Świat" w Krakowie

„Jeden

20 listopada 2019 r. w Krakowie powstała nowa
Rodzina Kolpinga pn.: Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga „Jeden Świat". Jej główne cele to
działalność na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju, edukacji globalnej,
edukacji ekologicznej, aktywizacji i partycypacji
społecznej, pomocy rozwojowej i współpracy
rozwojowej, rozwoju innowacji społecznych
i promocji innowacyjności. Prezesem Rodziny
Kolpinga został ks. Ryszard Honkisz z parafii św.
Jakuba w Więcławicach Starych. Na początek to
mała grupa członkowska, ale dobre rzeczy
zaczynają się od małych kroków.

Projekt „Wspólnota siłą rozwoju” –
wzmocnienie wspólnoty i tożsamości
kolpingowskiej
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
jako wspólnota kolpingowska zbudowana na
solidarności jej członków, skupionych wokół
wartości i zasad głoszonych przez Patrona – bł.
ks. Adolpha Kolpinga, pragnie intensyfikować
rozwój swoich struktur i działań zgodnie
z duchowością opartą na chrześcijańskiej
koncepcji człowieka odpowiadając jednocześnie
na problemy i wyzwania. Pomocą w realizacji
tych zadań jest projekt „Wspólnota siłą rozwoju”
finansowany przez Narodowy Instytut Wolności
–
Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju
Organizacji Pozarządowych na lata 2018-2030.
W projekcie, który jest realizowany od 1.07.2019
do 31.12.2021 r., zaplanowano 3 duże debaty
„Wspólnota – Aktywność – Rozwój”, w których
udział wezmą przedstawiciele Rodzin Kolpinga,
aby wspólnie dyskutować o programie rozwoju
Związku, budowania wspólnoty, aktywizacji

Rodzin
Kolpinga,
zakładania
nowych
stowarzyszeń i wzmacniania istniejących Rodzin
Kolpinga.

Warsztaty tożsamości kolpingowskiej to kolejne
działania
projektowe,
które
poprzez
wzmocnienie działań formacyjnych pomogą
wzmocnić kolpingowską tożsamość i jedność,
poczucie wspólnoty i integracji członków Rodzin
Kolpinga. Temu celowi służyć będzie również
przygotowanie
materiałów
formacyjnych
(broszury programowej) oraz przeprowadzenie
wykładów tematycznych dla Rodzin Kolpinga
dotyczących tożsamości, w tym na temat życia
i działalności Patrona.

Polepszeniu komunikacji wewnątrz wspólnoty
kolpingowskiej
posłuży
opracowanie
indywidualnych programów wzmocnienia RK,
przygotowanie
strategii
komunikacji
wewnętrznej i jej upowszechnienie w Rodzinach
Kolpinga, oraz przygotowanie Kolpingowskiej
Drogi Refleksji (szlaku spacerowego z cytatami
Patrona – na wzór podobnej drogi, która została
urządzona przez Dzieło Kolpinga w Szwajcarii).
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WSPÓLNOTA

Poprzez szeroką ofertę (m.in. specjalistyczne,
zindywidualizowane doradztwo, coaching)
wzmacniającą Rodziny Kolpinga, Związek
sprawując funkcję koordynatora wspólnych
działań, będzie mobilizować i zachęcać
poszczególne
Rodziny
Kolpinga
do
podejmowania wspólnie określonych zadań
uwzględniających ich potrzeby i możliwości,
pomoże nakreślić plany rozwoju oraz
przygotować projekty, rozwijając ich ofertę dla
lokalnej społeczności.
Rozwój działań promocyjnych i wzrost
rozpoznawalności Dzieła Kolpinga w Polsce:
w tym przeprowadzenie kampanii wizerunkowej,
przygotowanie
spotów
reklamowych,
materiałów
i
gadżetów
promocyjnych,
biuletynów, przełoży się na szerokie, pozytywne
skojarzenia z marką Kolping i prezentowanymi
wartościami, a w efekcie ułatwi pozyskiwanie
nowych członków stowarzyszeń.
Po zakończeniu projektu Dzieło Kolpinga
w Polsce będzie związkiem zrzeszającym
aktywne Rodziny Kolpinga, które mocno
utożsamiają się z wartościami i misją
organizacji, mają poczucie więzi i wspólnoty,
realizują wspólne cele i założenia, docierają ze
swoimi działaniami do grup docelowych,
skutecznie rozpowszechniając kolpingowską
ideę „pomocy dla samopomocy” w odpowiedzi
na palące potrzeby lokalnych środowisk.

Projekt jest finansowany przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych
na lata 2018-2030.
Oprac. A. Wiśniewska

6

Świętowanie Dnia bł. A. Kolpinga
Świętowanie Dnia naszego Patrona – bł. A.
Kolpinga oraz praca nad wzmocnieniem
kolpingowskiej tożsamości
były
celami
spotkania, które odbyło się 6-7 grudnia
w Hebdowie. W nastrojowych wnętrzach
ponorbertańskiego klasztoru z XII w.
debatowaliśmy na temat rozwoju działań
formacyjnych naszej organizacji, pozyskiwania
nowych członków i stworzenia marki, z którą
członkowie Dzieła Kolpinga będą się
identyfikować.

pozwolą na rozwój naszej
i pozyskiwanie nowych członków.

wspólnoty

Spotkanie sfinansowano przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Organizacji Obywatelskich na lata
2018 – 2030.

Oprac. A. Wiśniewska

Spotkanie odbyło się w ramach projektu
„Wspólnota siłą rozwoju”, którego celem jest
wzmocnienie sieci Rodzin Kolpinga zrzeszonych
w Związku. Pierwszego dnia spotkania mieliśmy
okazję
wysłuchać
wykładu
ks.
Jana
Nowakowskiego – Prezesa Rodziny Kolpinga
w Bochni na temat życia bł. A. Kolpinga.
Następnie każda z Rodzin obecnych na
spotkaniu zaprezentowała swoją działalność
i osiągnięcia. Przedstawiono też wyniki spotkań
w ramach akcji „Kufer Kolpinga pełen
możliwości”. W kufrze znalazły się zdjęcia,
publikacje, rękodzieło, portrety i wiele innych
inspirujących
przedmiotów
będących
świadectwem różnorodności działań i specyfiki
lokalnej kolpingowskich organizacji. Wieczór
zakończyliśmy mikołajkową integracją - wśród
wzajemnych życzeń i drobnych prezentów każdy
mógł się poczuć ważną częścią kolpingowskiej
wspólnoty.
Drugi dzień spotkania odbył się pod hasłem
„Wspólnota
–
Aktywność
–
Rozwój”.
Rozpoczęliśmy go wykładem prof. Ryszarda
Stockiego, w którym odwołał się do ważnej
myśli naszego Patrona – bł. A. Kolpinga: „Czasy
Wam pokażą co należy czynić”. Następnie
w grupach pracowaliśmy nad planowaniem
działań, które wzmocnią tożsamość i jedność
członków Dzieła Kolpinga w Polsce oraz
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II. WSPÓLNOTA
„Rodziny Kolpinga – inspiracje”
- podsumowanie cyklu seminariów
Z końcem lipca br. zakończyła się realizacja
7 seminariów-podwieczorków pt. „Rodziny
Kolpinga – inspiracje” będących częścią
projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości”.
Wzięło w nich udział 14 RK z 3 województw:
małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego.
Prowadzili je trenerzy: Magdalena Szczudło
i Krzysztof Wolski, których zadaniem było
zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie
usług społecznych na rzecz osób starszych
w działalności Rodzin Kolpinga w Polsce i na
świecie, by na tej podstawie zainspirować
seniorów, aby wykorzystali je w działalności
własnych Klubów Seniora. Spotkania odbyły się
w Jarosławiu z gośćmi z Bochni, Luborzycy
i Lipnicy Małej z gośćmi z obu klubów
z Krakowa, Makowie Podhalańskim z gośćmi
z Wadowic, Chełmku z gośćmi z Oświęcimia,
Brzesku z gośćmi z Dębna oraz w Staniszczach
Wielkich z gośćmi z Poręby Żegoty.
W każdym seminarium brało udział od 10 do 14
osób – przedstawicieli z dwóch klubów seniora.
Ich integracji sprzyjał drobny poczęstunek
z kawą i herbatą, stwarzający atmosferę
nieformalnego spotkania, które trwało 4 godziny
dydaktyczne i było podzielone na część
prezentacyjno-dyskusyjną
i
warsztaty
w grupach. Efektem warsztatów były spisane
wnioski i propozycje dalszych działań. Były to
m.in.: zwiększenie liczby spotkań pomiędzy
Rodzinami Kolpinga i odbywanie ich regularnie,
odnowienie
kontaktów
z
Rodzinami
partnerskimi w Europie, podniesienie statusu
duchowego Rodziny i praca formacyjna, a także
angażowanie osób młodszych do współpracy.
Zwracano też uwagę na kontynuowanie
sprawdzonych przedsięwzięć jak: „Niedzielny
Obiad”,
organizowanie
spotkań
„mikołajkowych”,
pikników
z
własnymi
wypiekami, wyjazdów do teatru i kina,
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kultywowanie
ducha
patriotyzmu
oraz
pozyskiwanie jeszcze ciekawszych projektów dla
Rodzin.
Wszystkie te działania powinny się przyczynić,
by Kolping stał się „wspólnotą Rodzin z różnych
rejonów Polski we wzajemnej współpracy,
pomocy i miłości do ludzi i do Boga”.

Oprac. K. Wolski

Forum Seniora w Szczawnicy
Tegoroczne Forum Seniorów pod hasłem „W nas
jest siła” odbyło się w malowniczej Szczawnicy
Zdrój.
Podczas forum omawiane były takie tematy jak
budowanie sieci współpracy w celu zwiększenia
wpływu na życie społeczne, a przedstawiciele
Kolpingowskich Klubów Seniora wymienili się
pomysłami na aktywizację społeczną osób
starszych. W forum uczestniczyło ponad 70
przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów
Seniora, którzy brali udział w prelekcjach,
warsztatach oraz spędzali aktywnie czas na
świeżym powietrzu.
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III. RYNEK PRACY

„Aktywni i Samodzielni (AS) –
skuteczna szansa na rozwój
zawodowy dla osób 30+”
Projekt realizowany jest w terminie od
01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Jego celem jest
aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku
życia, niepracujących (zarówno bezrobotnych
jak i biernych zawodowo), zamieszkujących na
terenie
13
powiatów
województwa
małopolskiego oraz miast: Krakowa i Tarnowa.
Projekt oferuje kompleksową pomoc w powrocie
na rynek pracy poprzez:

•

wsparcie specjalistów: doradców klienta,
pośredników pracy, doradców zawodowych,
psychologów, trenerów pracy oraz coacha;

•

możliwość
uczestnictwa
w
stażach
zawodowych, zatrudnieniu subsydiowanym,
szkoleniach
zawodowych
(w
tym
szkoleniach
komputerowych)
oraz
możliwość uzyskania bonów szkoleniowych;

•

wypłatę
stypendiów
stażowych/
szkoleniowych, refundację wynagrodzenia
pracodawcom zapewniającym miejsca pracy
w ramach zatrudnienia subsydiowanego;

•

refundację kosztów przejazdu na miejsce
wsparcia, refundację kosztów związanych
z opieką nad osobą zależną, psychologiczne
wsparcie w ramach zapewnienia opieki
osobie zależnej.
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PODSUMOWANIE
realizacji projektu w roku 2019:

•

4 osoby otrzymały refundację kosztów opieki
nad osobą zależną.

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do projektu
przyjęto 81 osób w tym 55 kobiet oraz 26
mężczyzn.

•

14 osób skorzystało z psychologicznego
wsparcia na rzecz organizacji opieki nad
osobą zależną.

We wskazanej grupie znajdowały się osoby
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na
małopolskim rynku pracy w tym: 54 osoby
z niskim wykształceniem, 32 osoby powyżej 50
roku życia, 19 osób długotrwale bezrobotnych
oraz 34 osoby z niepełnosprawnością.

•

15 osób podniosło kwalifikacje zawodowe,
5 osób nabyło nowe kompetencje.

Ze wsparcia pośrednika pracy oraz doradcy
klienta
skorzystało
81
uczestniczek
i
uczestników
projektu,
dodatkowo
przeprowadzono 87,5 godzin indywidualnego
doradztwa zawodowego dla 58 osób oraz
81
godzin
indywidualnego
wsparcia
psychologicznego dla 51 uczestników. Z kolei
z grupowego wsparcia doradcy zawodowego
skorzystało 55 osób (42 h), a z grupowego
wsparcia motywacyjnego 54 osoby (42 h).

Od początku realizacji projektu
tj. od
01.07.2018 r. do 31.03.2020 r., zatrudnienie
podjęło 100 uczestników projektu, z czego 80
osób posiada umowę efektywną, 22 osoby
podniosły kwalifikacje zawodowe.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

Oprac. M. Wójtowicz - Szczepańska

Ze wsparcia coacha skorzystało 30 osób biorąc
udział w 90,5 h konsultacji, dodatkowo 79 osób
skorzystało ze wsparcia trenerów pracy
(kontaktując się min. 2x na miesiąc).

•

30 osób rozpoczęło staż zawodowy.

•

28
osób
otrzymało
subsydiowane.

•

12 osób rozpoczęło udział w szkoleniach
zawodowych (w tym 7 ukończyło kurs
obsługi komputera).

•

16 osób otrzymało i wykorzystało bon
szkoleniowy.

•

54 osoby rozliczyły zwrot kosztów dojazdu.

zatrudnienie
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III. RYNEK PRACY

Po 50-tce aktywnie na rynku pracy
Projekt realizowany jest w terminie od
01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Jego celem jest
aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku
życia, niepracujących (zarówno bezrobotnych
jak i biernych zawodowo), zamieszkujących na
terenie powiatów województwa małopolskiego
oraz miast: Krakowa i Tarnowa. Projekt oferuje
kompleksową pomoc w powrocie na rynek pracy
poprzez:

•

wsparcie specjalistów: doradców klienta,
pośredników pracy, doradców zawodowych,
psychologów, TZW oraz coacha;

•

możliwość
uczestnictwa
w
stażach
zawodowych, zatrudnieniu subsydiowanym,
szkoleniach
zawodowych
(w
tym
szkoleniach
komputerowych)
oraz
możliwość uzyskania bonu szkoleniowego;

•

•

wypłatę
stypendiów
stażowych/
szkoleniowych, refundację wynagrodzenia
pracodawcom zapewniającym miejsca pracy
w ramach zatrudnienia subsydiowanego;
refundację kosztów przejazdu na miejsce
wsparcia, refundację kosztów związanych
z opieką nad osobą zależną, psychologiczne
wsparcie w ramach zapewnienia opieki
osobie zależnej.

PODSUMOWANIE realizacji projektu
w roku 2019 r.:
•

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do
projektu przyjęto 87 osób w tym 60 kobiet oraz
27 mężczyzn.

•

We wskazanej grupie znajdowały się osoby
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na
małopolskim rynku pracy w tym: 56 osób
z niskim wykształceniem, 87 osób powyżej 50

12

roku życia, 36 osób długotrwale bezrobotnych
oraz 26 osoby z niepełnosprawnością.

•

Ze wsparcia pośrednika pracy oraz doradcy
klienta
skorzystało
128
uczestniczek
i uczestników
projektu,
dodatkowo
przeprowadzono dla 75 osób – 90,5 godzin
indywidualnego doradztwa zawodowego oraz 60
godzin
indywidualnego
wsparcia
psychologicznego. Z kolei z grupowego wsparcia
doradcy zawodowego skorzystały 103 osoby. Ze
wsparcia coacha skorzystało 60 osób (82
godziny doradztwa), dodatkowo 70 osób
skorzystało ze wsparcia trenerów pracy.

•

21 osób rozpoczęło staż zawodowy.

•

27
osób
rozpoczęło
subsydiowane.

•

48 osób rozpoczęło udział w szkoleniach
zawodowych (w tym 27 ukończyło kurs
obsługi komputera).

•

12 osób otrzymało bon szkoleniowy.

•

44 osoby rozliczyło zwrot kosztów dojazdu.

•

13 osób skorzystało z psychologicznego
wsparcia na rzecz organizacji opieki nad
osobą zależną.

•

27 osób podniosło kwalifikacje zawodowe,
a 7 nabyło nowe kompetencje.

zatrudnienie

W 2019 roku 85 uczestniczek i uczestników
zakończyło udział w projekcie w tym 62 osoby
podjęło zatrudnienie, z czego 56 w sposób
efektywny.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

Oprac. A. Wilk

IV. SENIORZY

Kolpingowskie Kluby Seniora
Rok 2019 to kolejny rok aktywności
Kolpingowskich Klubów Seniora.
KKS-y
powstawały od 2012 roku, w tym również dzięki
projektowi ZCDK „Seniorzy dla demokracji”
i z sukcesem funkcjonują przy Rodzinach
Kolpinga głównie w Małopolsce i na
Podkarpaciu. Model współpracy Klubów
z macierzystymi Rodzinami Kolpinga jest różny.
Niektóre KKSy stanowią odrębne jednostki,
współpracujące ściśle z Rodzinami, które
delegują
na
nie
zadania
związane
z
działalnością
senioralną.
Dobrze
zorganizowane, często posiadające własną
strukturę organizacyjną, stanowią solidne
wsparcie dla RK: z sukcesem prowadzą lokalną
aktywność na rzecz seniorów, samodzielnie
inicjują lokalne przedsięwzięcia, inspirują do
nowych działań. Gromadzą wokół wspólnych
prac nie tylko członków RK, ale również osoby
niezrzeszone, sympatyków, którzy często dzięki
pozytywnym doświadczeniom, decydują się na
formalne przystąpienie do kolpingowskiej
wspólnoty.
Innym modelem funkcjonowania KKS-ów jest
ścisłe zespolenie z Rodziną Kolpinga i wspólne
działanie, którego autorstwa i wykonania nie da
się rozdzielić.
W obu przypadkach Kolpingowskie Kluby
Seniora stanowią niezawodnego partnera
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga, który
zawsze może liczyć na udział ogromnej grupy
seniorów zarówno jako beneficjentów projektów
(głównie finansowanych z programu ASOS), ale
przede wszystkim jako lokalnych liderów, którzy
w ramach tych projektów skutecznie,
z sukcesem prowadzą lokalne kampanie Dzieła
Kolpinga – np. akcja Niedzielne obiady. Dzięki
osadzeniu w lokalnym środowisku, naturalnej
wrażliwości, potrafią doskonale diagnozować
lokalne potrzeby, odczytywać znaki czasu, dzięki
czemu stanowią źródło inspiracji
do
podejmowania nowych działań, aktualizowania
oferty Dzieła Kolpinga.

Obszary aktywności Kolpingowskich Klubów
Seniora:

•

Aktywizacja
społeczna:
organizacja
lokalnych akcji społecznych, zbiórek,
bezpośredniej
pomocy
najbardziej
potrzebującym, włączanie się w akcje
kolpingowskie (np. Wiaderko prądu)
i ogólnopolskie (np. zbiorki żywności itp.)

•

Budowanie formacji duchowej: świętowanie
kolpingowskich dni, rocznic, organizacja
pielgrzymek, dni skupienia

•

Działania edukacyjne: udział w kursach,
zajęciach
m.in.
UTW,
prelekcjach
i wykładach tematycznych, kursach
zawodowych (np. kurs opiekuna osób
starszych), organizacja kursów dla lokalnych
społeczności
(np.
kursy
językowe,
komputerowe, prelekcje z zakresu prawa,
bezpieczeństwa, zdrowia itp.)

•

Wzbogacenie życia kulturalnego – wyjścia
do kina, teatrów, opery, operetki, zwiedzanie
muzeów, odwiedzanie wystaw, galerii,
organizacja
lokalnych
przedstawień,
koncertów

•

Dbałość o zdrowie: prowadzenie gimnastyki
senioralnej, aktywności na powietrzu:
spacery, nording walking, organizacja
wycieczek
krajobrazowo-poznawczych,
warsztaty prozdrowotne (kulinarne, zdrowia
fizycznego i psychicznego)

•

Rozwój
artystyczny:
prowadzenie
animatorskich teatrów, chórów, zespołów
regionalnych, grup rękodzielniczych

•

Czuwanie nad rozwojem wspólnoty:
regularne spotkania, organizacja i udział
w lokalnych świętach, imprezach, zabawach

Oprac. A. Wiśniewska
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IV. SENIORZY
Kufer Kolpinga pełen możliwości
Cel projektu: rozwój usług społecznych
świadczonych na rzecz osób starszych
w środowiskach lokalnych oraz wspieranie
działań samopomocy i
samoorganizacji
seniorów
realizowanych
przez
14
Kolpingowskich Klubów Seniora na terenie
województwa małopolskiego, podkarpackiego i
opolskiego w okresie 1.03—31.12.2019 r. został
osiągnięty poprzez realizację następujących
bloków tematycznych:

•

Pomocna dłoń – rozwój usług asystenckich
i opiekuńczych
dla
osób
starszych
o ograniczonej samodzielności,

•

Niedzielne obiady – rozwój trwałych usług
społecznych,

•

Kufer Kolpinga pełen możliwości – rozwój
różnych form samopomocy,

•

W Nas jest siła – Forum Seniorów.

W projekcie wzięły udział 324 osoby z 14
lokalnych społeczności z terenu Małopolski,
Podkarpacia, Opolszczyzny, w tym 17 osób
poniżej 60 roku życia.
Zrealizowano następujące cele szczegółowe:

•
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Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych
dla osób starszych o ograniczonej
samodzielności poprzez przygotowanie
w ramach kursu 28 opiekunów osób
starszych w okresie 1.03—31.12.2019 r.
(wobec 20 planowanych). Zrealizowano 80
godzin kursu w 2 grupach dla 28 osób.
Uczestnicy kursu odbyli też praktykę
wolontaryjną (420 h). Przeszkolone osoby
planują pracować jako wolontariuszki/
wolontariusze w domach opieki lub/i będą
mogły pomóc osobom starszym w rodzinie
oraz swoim otoczeniu.

•

Rozwój integracyjnej, samopomocowej,
lokalnej usługi społecznej „Niedzielne
obiady” dla seniorów na terenie 14 lokalnych
miejscowości poprzez realizację 305
obiadów w ramach 20 spotkań dla 261
seniorów.

•

Wzmocnienie i rozwój nowych usług
społecznych wśród 14 grup samopomocy
i samoorganizacji
seniorów
w
14
społecznościach lokalnych w okresie
1.03-31.12.2019 r. poprzez realizację
7 seminariów dla 14 KKS pt. „Rodziny
Kolpinga – inspiracje” z udziałem 113 osób,
poprzez realizację 42 h coachingu w zakresie
przygotowania fiszek projektowych, poprzez
realizację przedsięwzięcia integrującego
seniorów
i
promującego
działalność
wolontaryjną seniorów w KKS „Kufer
Kolpinga pełen możliwości" (10 spotkań
z udziałem 136 osób).

Rozwój instytucjonalny Kolpingowskich Klubów
Seniora, wymiana dobrych praktyk i transfer
wiedzy w zakresie usług społecznych i projektów
prosenioralnych realizowanych w oparciu o ideę
„seniorzy dla seniorów” wśród 74 seniorów z 14
KKS w okresie realizacji projektu poprzez
realizację Forum seniorów „W nas jest siła”.

Projekt finansowany w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020
Oprac. B. Harasimowicz

V. MŁODZIEŻ
Projekt „Aktywni Młodzi – program
rozwoju kompetencji społecznych”
W lipcu 2019 roku rozpoczęły się działania
nowego projektu, którego celem jest wzrost
kompetencji społecznych młodych Małopolan
(w wieku 18-29 lat).
Projekt będzie realizowany do końca czerwca
2021 roku i obejmie pomocą co najmniej 240
młodych osób, które dzięki udziałowi w ciekawej
ofercie
projektowej,
zwiększą
swoje
kompetencje, a dzięki temu poprawią swoją
sytuację na rynku pracy.
Dla każdego uczestnika projektu opracowany
zostanie
Indywidulany
Plan
Działania,
określający indywidualne mocne i słabe cechy,
identyfikację potrzeb oraz wskazania w zakresie
rozwoju kompetencji społecznych – wszystko to
przy wsparciu doradcy zawodowego, psychologa
i opiekuna uczestnika.
Udział w ciekawych dwudniowych warsztatach
stacjonarnych pn. Warsztaty współpracy
zespołowej oraz trzydniowych, wyjazdowych pn.
Trening
umiejętności
interpersonalnych,
zwiększą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu
komunikacji interpersonalnej, prowadzenia
negocjacji, motywacji, kompetencji liderskich,
wrażliwości na kwestie międzykulturowe, pracy
i współpracy w wielokulturowym środowisku
oraz zasad i czynników skutecznego budowania
i działania zespołu, technik argumentowania
i przekonywania, przewodzenia i przejmowania
inicjatywy, przejmowania odpowiedzialności za
działania, efektywnego osiągania celów.

Nie sposób zwiększać kompetencje społeczne
bez spotkań z ludźmi – dlatego ich kuźnią będą
wizyty uczestników projektu w NGO (również
wspólne ogniska), spotkania z mówcą
motywacyjnym, śniadania międzykulturowe,
spotkanie z cyklu „Kawa Fair Trade z NGO”.
Wiedza teoretyczna to jedno, ale to praktyka
czyni mistrza – młodzi ludzie będą mogli
sprawdzić się w praktyce świadcząc pracę
wolontaryjną na rzecz małopolskich organizacji
pozarządowych – dobranych do profilu ich
zainteresowań.
Kilkumiesięczny udział w projekcie kończy
indywidualna weryfikacja nabycia kompetencji
społecznych przez uczestnika, potwierdzona
certyfikatem oraz uzyskaniem wolontariackiego
portfolio.

Projekt jest realizowany z funduszy Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER), Oś priorytetowa: I. Osoby młode na
rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna
w działaniu, finansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oprac. A. Wiśniewska

Dla osób wykazujących cechy liderskie,
przygotowano
dodatkowe
szkolenie
pn. Warsztaty dla Liderów Społecznych.
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VI. WSPARCIE DLA NGO
związane z rejestracją nowych organizacji –
założonych zostało 8 nowych organizacji
pozarządowych.

„NGO-AS = Nowa Generacja
Organizacji – Aktywne i Skuteczne”wsparcie dla organizacji
pozarządowych
Projekt NGO AS realizowany był od maja 2018 do
grudnia 2019 roku. Celem projektu był wzrost
profesjonalizmu
działań
małopolskich
organizacji pozarządowych i wzrost aktywności
obywatelskiej
wśród
lokalnych
liderów
działających
na
terenie
województwa
małopolskiego. Ten cel udało się osiągnąć dzięki
rezultatom projektu, które wypracowaliśmy
wspólnie z naszymi beneficjentami
–
małopolskimi NGO, liderami i liderkami
lokalnymi.
Projektem zostało objętych 150 małopolskich
organizacji pozarządowych, 289 przedstawicieli
i przedstawicielek małopolskich NGO oraz 71
liderów lokalnych działających w ramach grup
nieformalnych.
Najważniejsze
działania
i
wskaźniki
zrealizowane i osiągnięte w okresie realizacji
projektu:

•

•
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Spotkania animacyjne w ramach których
prowadziliśmy konsultacje obywatelskie dla
liderów lokalnych, chcących założyć nowe
organizacje pozarządowe – zrealizowaliśmy
8 spotkań w Małopolsce.
Inkubator NGO w ramach którego
świadczone było doradztwo i konsultacje

•

Szkolenia
i
doradztwo
rozwijające
kompetencje
działaczy
i
działaczek
organizacji pozarządowych – zrealizowaliśmy
19 szkoleń profesjonalizujących i 174 h
doradztwa profesjonalizującego.

•

Coaching wspierający rozwój organizacji
pozarządowej poprzez warsztaty strategiczne
i doradztwo długofalowe – 5 małopolskich
NGO
zostało
objętych
wsparciem
coachingowym.

•

Audyt przyjacielski i wizyty wspierające
organizacji doświadczonych w organizacjach
rozwijających się – 4 małopolskie NGO
zostały
objęte
wsparciem
audytu
przyjacielskiego.

•

Działania
sieciujące
organizacje
pozarządowe w ramach „Śniadań u Kolpinga”
–
w ramach
działań
sieciujących
zrealizowaliśmy 5 spotkań networkingowych
i wydaliśmy 19 numerów newslettera.

Wsparciem w projekcie objęliśmy 150
małopolskich NGO i ponad 289 przedstawicieli
i przedstawicielek sektora obywatelskiego.
Najważniejsze rezultaty to: założenie 8 nowych
małopolskich
organizacji
pozarządowych,
podpisanie 8 listów intencyjnych małopolskich
NGO z małopolskimi samorządami o współpracy
na rzecz rozwoju społecznego, nieustające
zainteresowanie
naszymi
szkoleniami,
spotkaniami i doradztwem, zaufanie jakimi darzą
nas małopolskie NGO.
W projekcie został zrealizowany też komponent
rozwoju instytucjonalnego ZCDK.
Projekt dofinansowany ze środków Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2018 r.

Oprac. M. Szczudło

„Skuteczna partycypacja publiczna
NGO”
To już ostatni pełny rok funkcjonowania
wsparcia dla małopolskich organizacji w ramach
projektu „Skuteczna partycypacja publiczna
NGO” – partnerskiego projektu Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce
i Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów
i Doktorów POLDOC mającego na celu rozwój
potencjału
małopolskich
organizacji
pozarządowych w procesie stanowienia prawa.
Działania projektowe rozpoczęte w październiku
2017 r. zostaną zakończone w czerwcu w roku
2020.
Diagnoza wykazała potrzeby edukacyjne
przedstawicieli małopolskich NGO w obszarze
rozwoju
kompetencji
niezbędnych
do
skutecznego uczestniczenia w procesie
stanowienia prawa takie jak:

•

kompleksowy rozwój wiedzy
prawniczej
w
różnych
niezbędnej do aktywnej
w pracach ciał dialogu
i obywatelskiego,

•

wzrost wiedzy w zakresie procedur
funkcjonowania ciał dialogu społecznego
i obywatelskiego, praw i obowiązków NGO
w procesie stanowienia prawa, praw
i obowiązków przedstawicieli administracji
publicznej w procesie stanowienia prawa,

•

rozwój
umiejętności
formułowania
argumentów,
stanowisk,
opinii
z wykorzystaniem wiedzy prawnej,

•

rozwój
umiejętności
reprezentowania
szerszych grup społecznych środowiska,

•

rozwój postaw nastawionych na dialog oraz
współpracę.

zadaniowe odpowiadające 4 aspektom rozwoju
kompetencji w zakresie skutecznej partycypacji
w procesie stanowienia prawa tj.:

•

edukacja partycypacyjna – (TEORIA) nabycie
i rozwój wiedzy z zakresu procesu legislacji
w różnych dziedzinach prawa poprzez
szkolenia, newsletter oraz podręcznik
partycypacji publicznej,

•

doświadczenie
partycypacyjne
–
(EKSPERYMENT) ćwiczenia z zakresu
uczestnictwa
w różnych
formach
stanowienia prawa poprzez seminaria
konsultacyjne,

•

praktyka partycypacyjna – (PRAKTYKA)
dostarczenie
wiedzy,
rozwiązań
uczestnikom
projektu
w
zakresie
praktycznego uczestnictwa w procesie
stanowienia prawa poprzez wsparcie w
zakresie
konsultacji
społecznych
i konsultacji prawnych,

•

obserwacja
procesu
partycypacji
–
(REFLEKSJA) refleksja nad rozwiązaniami,
formami uczestnictwa NGO w procesie
stanowienia
prawa,
przekazywanie
doświadczenia, szukanie lepszych rozwiązań
poprzez udział w Akademii partycypacji
publicznej.

eksperckiej,
dziedzinach,
partycypacji
społecznego

Stąd też w projekcie „Skuteczna partycypacja
publiczna NGO” zaplanowano 4 obszary
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VI. WSPARCIE DLA NGO

W roku 2019 zrealizowano:
• 4 edycje newslettera,
• 17 szkoleń w całej Małopolsce (każde po 8 h),
• 5 seminariów na terenie całego
województwa małopolskiego (każde po 4 h),
• 2 Akademie Partycypacji Publicznej
z udziałem 112 osób,
• 317,5 godzin konsultacji prawnych
i społecznych.
W tym okresie 224 osoby (w tym 178 kobiet)
otrzymały po raz pierwszy wsparcie w ramach
projektu.
Natomiast od początku realizacji projektu:
• 10 edycji newslettera,
• 28 szkoleń w całej Małopolsce (każde po 8 h),
• 15 seminariów na terenie całego
województwa małopolskiego (każde po 4 h),
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•
•

4 Akademie Partycypacji Publicznej
z udziałem 205 osób,
822,5 godziny konsultacji prawnych
i społecznych.

W działaniach dotychczas wzięło udział 467
przedstawicielek i przedstawicieli małopolskich
NGO (część osób bierze udział nawet
kilkakrotnie w działaniach projektowych).

Projekt
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).
Oprac. B. Michałek

VII. WSPÓŁPRACA
Małopolska Sieć NGO
13 grudnia 2019 r. złożone zostały w sądzie
w Krakowie
dokumenty
rejestracyjne
Małopolskiej Sieci NGO, która formalnie została
zarejestrowana 14 stycznia 2020 r jako
stowarzyszenie. Sprawna rejestracja to zasługa
zaangażowania przedstawicieli 4 organizacji
założycielskich, którzy przy nieocenionym
wsparciu pani prawnik Anny Konopackiej,
przeprowadzili
proces
założycielski
i przygotowali dokumenty stowarzyszenia
Małopolska Sieć NGO.
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz
organizacji
pozarządowych
(…),
w szczególności:

•

wzmocnienie i rozwój potencjału organizacji
pozarządowych będących organizacjami
członkowskimi MSNGO;

•

zwiększenie
liczby
podejmowanych
i realizowanych wspólnie działań, zadań,
porozumień i projektów o charakterze
branżowym,
lokalnym,
regionalnym,
krajowym i międzynarodowym;

•

wymiana zasobów, doświadczeń i informacji
między
organizacjami
członkowskimi
MSNGO;
podejmowanie
działań
integrujących środowisko małopolskich
NGO;

•

podejmowanie
działań
rzeczniczych
i reprezentacyjnych w imieniu i na rzecz
organizacji pozarządowych działających/
uczestniczących w MSNGO;

•

dbanie o wysoką jakość komunikacji
pomiędzy
organizacjami
i
osobami
działającymi/ uczestniczącymi w MSNGO;

•

prowadzenie działań promujących MSNGO
i organizacje pozarządowe;

•

prowadzenie działalności wspomagającej
rozwój inicjatyw, wspólnot i społeczności
lokalnych i inne.

Obecne stowarzyszenie Małopolska Sieć NGO to
efekt rozwoju regionalnego, partnerskiego
porozumienie 42 organizacji pozarządowych
z 14 powiatów Małopolski powołanego do życia
6 marca 2015 r. w Krakowie – wtedy
przedstawiciele tych organizacji podpisali
Umowę Partnerską. Inicjatorem powstania
i liderem MS NGO był Związek Centralny Dzieła
Kolpinga, który zaprosił do współpracy aktywne
organizacje i wspólnie z nimi wypracował
podstawowe założenia funkcjonowania sieci
w tym: misję, wizję i strategię jej rozwoju.

Oprac. A. Wiśniewska
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VII. WSPÓŁPRACA
Współpraca z Dziełem Kolpinga
w Portugalii
W okresie od 1 czerwca 2018r. do 31 maja
2019r. roku Związek Centralny Dzieła Kolpinga
w Polsce uczestniczył jako partner w projekcie
młodzieżowym pt. „Art & heart – Tools to
connect people and change the world“ (Sztuka
& serce – narzędzia, by zjednoczyć ludzi
i zmienić świat), realizowanym przez Dzieło
Kolpinga w Portugalii.

KONSORCJUM PROJEKTU
Koordynator:

Obra Kolping Portugal - PORTUGALIA
Partnerzy:
Lietuvos Kolpingo draugija - LITWA
Kolping Združenje Slovenije - SŁOWENIA
Kolping Akademie Ingolstadt - NIEMCY
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - POLSKA

Główny
cel
projektu
to
edukacja
międzykulturowa i wzmocnienie więzi pomiędzy
młodzieżą pochodzącą z 5 europejskich krajów
oraz
zwiększenie
ich
zaangażowania
społecznego, poprzez realizację działań
kulturalnych i artystycznych skierowanych do
lokalnych społeczności i przygotowywanych z jej
udziałem.
W ramach projektu odbyły się 3 wymiany
młodzieżowe, skierowane do uczestników
w wieku 18-25 lat, zainteresowanych kulturą
i sztuką. W 2018 roku odbyły się spotkania
w Portugalii i Niemczech, a w kwietniu 2019
roku w Polsce.

w której uczestniczyło 26 przedstawicieli
Młodego Kolpinga z Niemiec, Portugalii, Litwy,
Słowenii i Polski.
Podczas tygodnia pełnego wrażeń i działań
kulturalnych odbyły się warsztaty w Muzeum
Sztuki Polskiej w Sukiennicach oraz warsztaty
pisania ikon w Muzeum Erazma Ciołka
poprowadzone przez panią Barbarę Łepkowską
– historyczkę sztuki i edukatorkę muzealną.
Podczas
wizyty
w
Porębie
Żegoty,
przygotowanej przez Karolinę Pasierbek –
przedstawicielkę Młodego Kolpinga z lokalnej
Rodziny Kolpinga, odbyły się warsztaty
rzeźbiarskie w Muzeum „Drzewiej", a dodatkową
atrakcją było strzelanie z łuku i wiatrówki oraz
możliwość degustacji lokalnego specjału –
„prażonego”. Uczestnicy przygotowywali się
wspólnie do przeżywania Niedzieli Palmowej
i przy wsparciu Rodziny Kolpinga z Luborzycy
przygotowali oryginalne Wielkanocne Palmy,
które poświęcili w Katedrze na Wawelu
w Niedzielę Palmową.
Młodzież
odwiedziła
również
Muzeum
w Auschwitz oraz znajdujący się na Górnym
Śląsku piękny pałac w Pszczynie.
Jednym z ostatnich wspólnych działań, które
zintegrowało uczestników były warsztaty
kulinarne i przygotowanie prawdziwej włoskiej
pizzy w ośrodku harcerskim w Korzkwi
nieopodal Krakowa.

Sztuka i serce – wymiana młodzieżowa
w Krakowie

Podczas realizacji działań projektowych
uczestnicy nawiązali przyjaźnie, które trwają do
dziś, a organizacje realizujące projekt
wzmocniły kontakty i wspólnie planują kolejne
międzynarodowe działania dla młodzieży.

W dniach 11-17 kwietnia 2019 r. w Krakowie
odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży,

Projekt był dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Działania realizowane w 2019 roku:

Oprac. P. Kwapik
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Ogólne Zebranie Związku w Gdańsku
W ramach OZZ 2019 w Gdańsku-Brzeźnie
pierwszy wieczór poświęcony był spotkaniu
formacyjnemu i debacie pn. „WspólnotaAktywność-Rozwój”,
w
trakcie
której
poinformowano
i
dyskutowano
m.in.
o możliwości nowelizacji Statutu Związku
Centralnego poprzez dostosowanie do zapisów
Statutu Generalnego znowelizowanego w 2017
roku. Dotyczy to możliwości wyboru osoby
świeckiej – mającej przygotowanie teologiczne
– na funkcję prezesa Rodziny Kolpinga.
Nazajutrz, przed rozpoczęciem obrad, delegaci
procesjonalnie ze sztandarami przeszli do
kościoła św. Antoniego o godz. 7.30 na Mszę św.
koncelebrowaną przez księży prezesów pod
przewodnictwem prezesa ks. Józefa Jakubca.
W dniu tym przypadał także odpust parafialny.
Ksiądz Prezes przekazał w darze materiały
formacyjne w postaci albumu Niech zstąpi Duch
Twój, wydanego z okazji 40. rocznicy Pierwszej
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w liczbie 40
egzemplarzy, które częściowo rozprowadzono
wśród Delegatów na OZZ. Bowiem na podstawie
podpisanej listy obecności stwierdzono, że
w OZZ uczestniczy jedynie 24 Delegatów. Tym
samym zgodnie ze Statutem ZCDK z uwagi na
brak quorum zebranie rozpoczęło się w II
terminie. Wówczas wybrano prezydium OZZ –
przewodniczącego Roberta Prusaka z RK
Luborzyca i asesora Magdalenę Smreczak z RK
Lipnicy Małej, a na protokolantów Paulinę
Gurgul z RK Porąbka Uszewska i Krzysztofa
Wolskiego z RK Kraków-Nowy Bieżanów. Po
wysłuchaniu sprawozdań – finansowego
i merytorycznego i udzieleniu absolutorium
Zarządowi, wywiązała się dyskusja nt. problemu
ze ściągalnością składek członkowskich od RK.
Kwoty wpływające od RK nie pokrywają bowiem
obowiązkowych składek do Europejskiego
i Międzynarodowego Dzieła. Rozważano kwotę
ryczałtową (200 zł od RK) lub większą od tych
RK, które realizują projekty ZCDK.

W podsumowaniu Ks. Stanisław Mika – Prezes RK
w Niepołomicach, zwrócił uwagę Delegatów na
istotę omawianego problemu. Płacenie składek
jest wartością samą w sobie, ponieważ wskazuje
na przynależność i identyfikację do grupy lub
Dzieła, do którego należymy. Każdy członek
danej organizacji powinien wiedzieć, że składka
jest dobrowolną ofiarą, ale jeśli chce do niej
należeć, to powinien ją uiścić. Innym rodzajem
wsparcia może być również darowizna nawet
w wysokości symbolicznej złotówki od osób,
które korzystają ze wsparcia projektowego.
Z uwagi na zbyt małe quorum i ew. zmiany
w Statucie
nie
zdecydowano
się
na
wprowadzenie nowych zasad dot. składek.
Ponadto wysłuchano sprawozdania ks. Zenona
Myszka z RK Łeba o działaniach Związku
Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej. Ks. Prezes
Józef Jakubiec poinformował o VII Pielgrzymce
Rodzin Kolpinga, a na zakończenie ks. Stanisław
Mika zainspirował zebranych piękną refleksją
dotyczącą wspólnoty Dzieła Kolpinga, które
wymaga m.in. osobistego rozwoju duchowego

i troski jego członków o sposób, w jaki rozwija się
osobista przyjaźń z Chrystusem, potrzeby
słuchania siebie nawzajem, na które zawsze
brakuje czasu, organizacji szkoleń dla swoich
członków, współpracy ks. Prezesa z Rodziną
Kolpinga, a nawet utworzenia Rady Programowej
Kolpinga.
Oprac. K. Wolski
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VIII.

WYDARZENIA
mówca,
Riccardo
Pozzi,
specjalny
przedstawiciel urzędującego przewodniczącego
OBWE ds. młodzieży i bezpieczeństwa, dodając:
„A co z nami? Jak za 60 lat będzie wyglądał osąd
naszych wnuków na temat tego, co nasze
pokolenie zrobiło, aby kontynuować tę pracę?”
Bardzo interesujące okazały się sprawozdania
z działalności
poszczególnych
Związków
Narodowych Europejskiego Dzieła Kolpinga,
przedstawione
w
formie
5-minutowych
prezentacji. Każdy z krajów zaprezentował
wybrane działanie, realizowane przez Dzieło
Kolpinga w swoim kraju w ciągu ostatniego
roku, wśród nich znalazły się m.in.:

Zebranie Kontynentalne w Rzymie
W dniach 24-26 maja 2019 roku odbyło się
Zebranie Kontynentalne Europejskiego Dzieła
Kolpinga. Gospodarzem tegorocznego spotkania
było Dzieło Kolpinga w Tyrolu Południowym,
które zaprosiło ponad 50 przedstawicieli
Związków Narodowych Kolpinga z 17 krajów
Europy do kolpingowskiego Hotelu Casa
Domitilla w Rzymie.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie
z działań zarządu za poprzedni rok oraz
przedyskutowano i uchwalono nową wersję
statutu Europejskiego Dzieła Kolpinga, zgodną
z uchwalonym w Limie statutem generalnym
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.
Jak co roku, podczas zebrania nie zabrakło
wystąpień zaproszonych przez gospodarzy
gości. 62 lata po uchwaleniu Traktatów
Rzymskich, które zapoczątkowały proces
integracji europejskiej, w centrum dyskusji
postawiono pytanie dotyczące przyszłości
Europy. „Ojcowie założyciele odważyli się
marzyć o lepszej Europie” – powiedział główny

•

projekt wspierający kobiety z terenów
wiejskich w Serbii;

•

ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych
w ukraińskim Szargorodzie;

•

system kształcenia dualnego na wzór
niemiecki, realizowany w Rumunii;

•

kursy językowe i pakiety żywnościowe
w Albanii;

•

projekt wymian młodzieżowych „Art &
Heart” koordynowany przez Portugalię.

Dzieło Kolpinga w Polsce zaprezentowało
działania związane ze wsparciem producentów
kawy
Tatico
w
Hondurasie.
Polskę
reprezentowały
w
Rzymie
2
osoby:
wiceprzewodnicząca
ZCDK
–
Beata
Harasimowicz oraz koordynatorka projektów –
Magdalena Szczudło. W Zebraniu uczestniczyła
również Patrycja Kwapik jako reprezentantka
Młodego Kolpinga Europa.
Emocjonującym momentem dla wszystkich
delegatów była wizyta na Pl. Św. Piotra
i uczestnictwo w Modlitwie Anioł Pański,
podczas której Ojciec Święty Franciszek
pozdrowił przedstawicieli Dzieła Kolpinga.

Oprac. P. Kwapik
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IX.

JUBILEUSZE

Zebranie Rady Generalnej w Kolonii
W dniu 11 października 2019 r. w Bensberg
(Niemcy) świętowaliśmy jubileusz 50- lecia pomocy
rozwojowej realizowanej przez Międzynarodowe
Dzieło Kolpinga na świecie. W jubileuszu udział
wzięło 40 delegatów z ponad 30 krajów świata.
Polskie Dzieło Kolpinga reprezentowały: Patrycja
Kwapik i Magdalena Szczudło.
Polski wkład w pomoc i współpracę rozwojową
w ramach Dzieła Kolpinga to doświadczenie
współpracy m. in z takimi krajami jak: Uganda,
Tanzania, Rwanda, Honduras, Meksyk, szereg
projektów, przedsięwzięć, szkoleń, seminariów, to
kampania „Wiaderko prądu”, to sklep internetowy
z kawą Tatico ze sprawiedliwego handlu, to
codzienna praca wielu osób. W kolejnych dniach
12 i 13 października Magdalena Szczudło wzięła
udział w Radzie Generalnej Międzynarodowego
Dzieła Kolpinga, podczas której zostały
przedstawione sprawozdania z działalności
poszczególnych krajów, jak również uczestnicy
i
uczestniczki wzięli udział w konsultacjach
społecznych założeń Synodu Amazońskiego, które
przeprowadzał przedstawiciel Watykanu.

Oprac. M. Szczudło

Złoty Jubileusz święceń kapłańskich
Przed 50 laty – przez ręce kardynała Karola Wojtyły
– ks. prałat Józef Jakubiec - obecny Prezes ZCDK
w Polsce otrzymał niezniszczalny znak
Sakramentu Kapłaństwa.
Jezus Chrystus – Najwyższy Kapłan napełnił go
Swą nadprzyrodzoną Łaską i Mocą, by nieustannie
służył ludziom w jego Kościele. Ks. Józef czynił to
w wielu miejscach: od Makowa Podhalańskiego po
Rabkę Zdrój, przez Kraków-Łagiewniki, KrakówBieżanów i Kraków-Nowy Bieżanów, gdzie jako
proboszcz i kustosz wzniósł Sanktuarium
Najświętszej Rodziny. Założył tam jedną
z pierwszych w Polsce Rodzin Kolpinga i od ponad
ćwierć wieku służy Kolpingowi jako jej duchowy
opiekun, a przez ostatnie lata jako Prezes
krajowy Związku Centralnego i członek Rady
Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce.
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X. NASZE PLANY NA ROK 2020
STYCZEŃ – CZERWIEC
KONTYNUACJA PROJEKTU „AKTYWNI
I SAMODZIELNI – SKUTECZNA SZANSA NA
ROZWÓJ ZAWODOWY DLA OSÓB 30+”
W roku 2020 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.

STYCZEŃ – CZERWIEC

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ
KONTYNUACJA PROJEKTU „WSPÓLNOTA SIŁĄ
ROZWOJU”
W roku 2020 będziemy kontynuować realizację
projektu „Wspólnota siłą rozwoju”, którego
celem jest wzmocnienie sieci Rodzin Kolpinga
zrzeszonych w Związku, wzmocnienie
skuteczności realizacji ich celów statutowych
i możliwość oddziaływania na obszarze lokalnym.
Projekt jest finansowany z Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

KONTYNUACJA PROJEKTU „PO 50-TCE
AKTYWNIE NA RYNKU PRACY”
W roku 2020 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.

25 KWIETNIA 2020 R.

STYCZEŃ – CZERWIEC

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU
Doroczne sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce
odbędzie się w Czernej k/Krzeszowic.

KONTYNUACJA PROJEKTU „SKUTECZNA
PARTYCYPACJA PUBLICZNA NGO”
W roku 2020 będziemy kontynuować realizację
projektu „Skuteczna partycypacja publiczna
NGO” skierowanego do członków, pracowników
i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ
KONTYNUACJA PROJEKTU „AKTYWNI MŁODZI
- PROGRAM ROZWOJU KOMPETNECJI
SPOŁECZNYCH”
W roku 2020 będziemy kontynuować 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.

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

VIII PIELGRZYMKA POLSKICH RODZIN
KOLPINGA DO WADOWIC
„Tu się wszystko zaczęło !” – Pielgrzymka Rodzin
Kolpinga do Wadowic dla uczczenia 100. rocznicy
urodzin św. Jana Pawła II.

LIPIEC

SIERPIEŃ
FORUM SENIORÓW
W ramach Tygodnia z Kolpingiem planujemy
organizację FORUM SENIORÓW.

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

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

