Związek Centralny
Dzieła Kolpinga
w Polsce
Raport z działalności 2016

www.kolping.pl

Nasze działania w roku 2016

DUCHOWOŚĆ
Kolpingowski Dzień Skupienia
12 marca 2016 r. odbył się w DSF w Luborzycy II Kolpingowski Dzień
Skupienia pod przewodnictwem ks. Prezesa J. Jakubca, w którym uczestniczyło
60 osób z 9 RK. Spotkanie miało charakter duchowo-edukacyjny.
Uczestnicy wzięli udział zarówno we Mszy św. i nieszporach, a także był czas
na wspólną pracę nad przyszłością Dzieła Kolpinga.

Kolpingowska Pielgrzymka do Gniezna i Poznania
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2016 był również czasem Jubileuszu 1050
lat Chrztu Polski. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce włączył się
w dziękczynienie za Chrzest Polski pielgrzymując z Krakowa i Gdańska
przez Chodzież do Gniezna i Poznania w dniach 14 – 16 kwietnia 2016 r.
W pielgrzymce uczestniczyło ponad 120 osób z 13 RK, w tym z Chodzieży,
gdzie odbyło się wspaniałe spotkanie integrujące Północ-Południe.

Coroczna Pielgrzymka do trzech Sanktuariów
W dniu 15 października 2016 r. odbyła się coroczna pielgrzymka do trzech
Sanktuariów krakowskich – św. Jana Pawła II, Miłosierdzia Bożego
i Najświętszej Rodziny inaugurująca obchody XX. Jubileuszu powstania
Związku Centralnego. Wzięła w niej udział rekordowa liczba sióstr i braci
279 z 17 RK. Zakończyło ją spotkanie modlitewne przy relikwiach
bł. A. Kolpinga i występ młodzieżowego zespołu z RK Lipnica Mała. Dzień
wcześniej odbyły się rekolekcje pod hasłem „Wezwanie do nawrócenia
Kościoła i świata w encyklice Laudato si”, które poprowadził o. dr Stanisław
Jaromi OFMConv.
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RODZINA
Rodzina w obliczu zmian demograﬁcznych
Od grudnia 2016 r. realizujemy projekt „Współczesne wyzwania w edukacji
dorosłych w obliczu zmian demograﬁcznych” (The challenges of the modern
adult education in the face of demographic change) - w ramach programu
Erasmus +. Partnerami projektu są kolpingowskie związki z Węgier, Czech,
Słowacji i Słowenii. Projekt ma na celu wypracowanie narzędzi dla edukatorów
i trenerów oraz przedstawienie kreatywnych metod pracy w edukacji dorosłych
w tym obszarze. Podczas spotkań międzynarodowych przedstawiony zostanie
międzypokoleniowy model edukacji i metod edukacyjnych służący
m.in. ułatwieniu pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, przeciwdziałaniu izolacji
starszych ludzi, godzeniu życia rodzinnego z zawodowym.
W grudniu 2016 r. odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty w Krakowie
pt. „Rola rodziny w życiu globalnym”. W następnym roku planowane są
spotkania w Słowenii, Słowacji i na Węgrzech.

SENIORZY
Kolpingowski Program Wsparcia Seniorów
Celem projektu pt. „Kolpingowski Program Wsparcia Seniorów” był rozwój
usług społecznych świadczonych przez osoby starsze na rzecz osób starszych
60+ oraz wspieranie działań samopomocy i samoorganizacji seniorów w
dziewięciu społecznościach lokalnych. W ramach projektu zrealizowano
trzy bloki działań:
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SENIORZY
Kolpingowski Program Wsparcia Seniorów
- Kształcenie opiekunów osób starszych", z 2 kursami 40-godzinnymi dla
opiekunów osób starszych, w którym wzięło udział 19 osób. Uczestnicy kursu
odbyli praktykę wolontaryjną w domach opieki, hospicjach i placówkach dla
seniorów, a 18 z nich uczestniczyło także w wizycie studyjnej w Wiedniu
odwiedzając placówkę dla osób starszych prowadzoną przez austriackie
Dzieło Kolpinga.
- „Samoorganizacja i wolontariat seniorów", w ramach którego działania
rozwinęło 9 grup wolontaryjnych organizujących akcje z niedzielnymi
obiadami i wyjazdami kulturalnymi do teatru, kina, opery czy muzeum.
Kolpingowscy wolontariusze uczestniczyli także w seminariach budowania
grup samopomocowych i seminariach fundraisingowych.
- Senioriada „Seniorzy dla seniorów”, w ramach którego nastąpiła wymiana
doświadczeń miedzy grupami wolontayjnymi. W spotkaniu uczestniczyły
63 osoby z 12 Kolpingowskich Klubów Seniora.
Reasumując w projekcie wzięło udział 230 osób 60+, a działania projektowe
były prowadzone przez Rodziny Kolpinga w Brzesku, Chełmku, Dębnie,
Jarosławiu, Krakowie-Nowym Bieżanowie, Krakowie-Klubie Celtyckim,
Luborzycy, Makowie Podhalańskim 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.
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SENIORZY
Niedzielne obiady seniorów
Jednym z najważniejszych działań projektu „Kolpingowski Program Wsparcia
Seniorów” 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 więzi 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
249 obiadów dla 158 osób.

Rękodzieło - uczymy się od siebie nawzajem
Projekt „Rękodzieło - uczymy się od siebie nawzajem” był skierowany do
90 osób w wieku 60+ , działających w Kolpingowskich Klubach Seniora
w Bochni, Brzesku, Dębnie, Krakowie, Luborzycy, Prusach i Porąbce
Uszewskiej. Projekt łączył aktywność edukacyjną seniorów z promocją
wolontariatu i przygotowaniem do podejmowania takiej aktywności na rzecz
lokalnego społeczeństwa. Poprzez udział w warsztatach uczących różnych
technik rękodzielniczych, uczestnicy nabyli konkretne umiejętności manualne,
którymi będą mogli podzielić się w innych klubach seniora. W ramach projektu
realizowanego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2016.r. zrealizowano
następujące działania:
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SENIORZY
Rękodzieło - uczymy się od siebie nawzajem
*Warsztaty rękodzielnicze „U mnie w klubie – uczę się”
*Zajęcia lokalne „Z wizytą w klubie – uczę innych”
* Wizyta w muzeum etnograﬁcznym oraz udział w warsztatach muzealnych
* Prowadzenie zakładki SENIOR na portalu www.senior.kolping
Projekt był współﬁnansowany przy wsparciu ﬁnansowym Województwa
Małopolskiego.

MŁODZIEŻ
Europejski Tydzień Młodych w Krakowie 2016
Dobra atmosfera była od początku zaplanowana w programie Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Młody Kolping Europa zdecydował się zorganizować
w tym samym czasie Europejski Tydzień Młodych i połączyć go ze Światowymi
Dniami Młodzieży w Krakowie. 29 młodych Kolpingowców uczestniczyło we
wspólnym tygodniowym spotkaniu w Krakowie.
Podczas gdy setki tysięcy młodych ludzi celebrowały i modliły się razem z
papieżem Franciszkiem w Polsce, dla wszystkich członków Młodego Kolpinga
przybyłych do Krakowa z różnych stron świata, kolejnym powodem do
świętowania było środowe popołudnie 27 lipca 2016 r., kiedy zorganizowano
dla nich przy Paraﬁi Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie
wspólną Mszę Świętą, koncert i warsztaty tańców lednickich. W spotkaniu
wzięli udział młodzi Kolpingowcy z Europy, Ameryki Południowej i Afryki
w łącznej liczbie ponad 500 osób.
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MŁODZIEŻ
O ekologii na Litwie
9 przedstawicieli Młodego Kolpinga z Polski oraz 2 opiekunów wzięło udział
w tygodniowej polsko-litewskiej wymianie młodzieży. Spotkanie, które
odbyło się w dniach 30.06–07.07.2016r., zostało zorganizowane w Kownie,
gdzie znajduje się siedziba litewskiego Dzieła Kolpinga oraz prowadzonej przez
nie szkoły wyższej.

W projekcie wzięli udział członkowie Młodego Kolpinga z Polski z mniejszych
miejscowości. Większość z nich po raz pierwszy uczestniczyła w
międzynarodowej kolpingowskiej wymianie młodzieży.
Celem projektu było zwiększenie zainteresowania młodzieży ekologią i
zwrócenie uwagi na nadmierny konsumpcjonizm. Organizatorzy postawili na
metody kreatywne i sztukę - oprócz wykładów i warsztatów teoretycznych
wprowadzających w temat ekologii, młodzież z Polski i Litwy wspólnie
przygotowywała improwizację teatralną. Do współpracy w tym zakresie
zaproszono Virgisa Bortkevičiusa - litewskiego aktora z wieloletnim
doświadczeniem w pracy artystycznej, szczególnie w zakresie pracy twórczej z
osobami niepełnosprawnymi.
Po tygodniu prób i ćwiczeń w Kownie wystawiono sztukę dla lokalnej
społeczności. Rezultaty tygodniowej nauki dot. ekologii oraz doświadczeń
uzyskanych podczas współpracy między uczestnikami projektu obejrzało
kilkadziesiąt osób.
Projekt został sﬁnansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu
Wymiany Młodzieży.
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MŁODZIEŻ
Skuteczna komunikacja i promocja
W czerwcu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Skuteczna komunikacja,
lepsza partycypacja młodych” („Smart communication - smart youth
participation”) skierowanego do młodzieży i liderów młodzieżowych z Polski,
Niemiec, Słowenii i Rumunii. Celem projektu jest rozwój komunikacji
pomiędzy grupami Młodego Kolpinga w kraju i na arenie międzynarodowej
oraz promocja kolpingowskich metod pracy z młodzieżą w Europie poprzez
wymianę najlepszych doświadczeń w ramach partnerstwa strategicznego
pomiędzy Polską, Rumunią, Słowenią i Niemcami.
W projekcie przewidziano szkolenia międzynarodowe w krajach partnerskich,
przygotowanie podręcznika opisującego dobre praktyki dot. komunikacji i
promocji oraz spotkania lokalne rozpowszechniające rezultaty projektu.
W roku 2016 odbyło się międzynarodowe spotkanie w Kolonii, a w kolejnym
roku planowane są spotkania w Rumunii, Słowenii i Polsce.
Projekt jest współﬁnansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach
programu Erasmus +.

Szkoła letnia na Słowacji
W sierpniu 2016 r. wraz z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej – Czech,
Słowacji i Węgier zrealizowaliśmy w miejscowości Stiavnicke Bane na Słowacji
międzynarodową szkołę letnią skierowaną do liderów młodzieżowych.
Spotkanie pt. „Four experiences, one common solution” odbyło się w dniach
29.08 – 04.09.2016r. w. i wzięło w nim udział 17 osób z 4 krajów.
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MŁODZIEŻ
Szkoła letnia na Słowacji
Spotkanie dotyczyło tematu migracji i mniejszości narodowych oraz
etnicznych. Wykładowcy przybliżyli uczestnikom praktyczne doświadczenia
współpracy m.in. z mniejszością romską, odbyło się również spotkanie
z przedstawicielami mniejszości romskiej na Słowacji. Aby przedstawić
tematykę mniejszości szerszej publiczności, uczestnicy przygotowali i
zaprezentowali na ulicach miasta taneczny Flash Mob.
Projekt był współﬁnansowany z Funduszu Wyszehradzkiego.

RYNEK PRACY
„Tak, potraﬁę!” – kompleksowe wsparcie osób młodych
Od 1 maja 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Tak, potraﬁę!”, którego
celem jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 160 młodych osób biernych
zawodowo w wieku 15-29 lat, prowadząca do zwiększenia zatrudnienia poprzez
indywidualnie sproﬁlowaną, kompleksową ofertę w ramach Indywidualnego
Planu Działania.
Młodzi ludzie otrzymają wszechstronne wsparcie poprzez możliwość nabycia
kwaliﬁkacje zawodowych dzięki szkoleniom, stażom i wzmocnią swoje
kompetencje na obecnym rynku pracy. Ponadto zaplanowaliśmy również
rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w postaci dotacji na założenie
własnej działalności gospodarczej. Wsparcie jest realizowane poprzez działania
czterech Centrów Kolpinga: w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach.
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RYNEK PRACY
„Tak, potraﬁę!” – kompleksowe wsparcie osób młodych
Projekt jest 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).

Małopolskie Aktywne Kobiety
Od 1 lipca 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu mającego na celu wsparcie
kobiet na rynku pracy poprzez wzmocnienie ich potencjału zawodowego.
Projekt jest skierowany do bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet
powyżej 30 roku życia (w tym zwłaszcza kobiet 50+), mieszkających na terenie
powiatu: brzeskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego. W ramach
działań projektowych przewidziane jest wsparcie specjalistów: doradcy
zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy. Projekt daje możliwość
podniesienia kwaliﬁkacji zawodowych m.in. w ramach kursów językowych,
gastronomicznych, prawa jazdy i innych kończących się uzyskaniem
odpowiednich uprawnień. Oferujemy także możliwość zdobycia praktycznego
doświadczenia w swojej branży w trakcie 3-miesięcznego stażu. Dzięki
współpracy z wieloma pracodawcami projekt daje szansę budowania silniejszej
pozycji na rynku pracy m.in. także poprzez 6- lub 12- miesięczny okres
zatrudnienia subsydiowanego. Uczestnicy projektu otrzymują stypendia
szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów przejazdu, a także możliwość zwrotu
kosztów opieki nad osobą zależną. Wsparcie jest realizowane poprzez działania
czterech Centrów Kolpinga: w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu 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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RYNEK PRACY
Rozwój i praca –dla osób 50+
„Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 r.ż.” to bezpłatny
projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 r. życia, którego celem
jest przede wszystkim podnoszenie jakości życia poprzez zdobywanie nowych
doświadczeń szkoleniowych i zawodowych.
Do projektu mogą się zakwaliﬁkować osoby powyżej 50 r.ż. pozostające bez
pracy (bezrobotne jak i bierne zawodowo), mieszkające w Krakowie lub
powiatach wielickim, oświęcimskim i wadowickim.
Dla uczestników zaplanowaliśmy wsparcie w określeniu ścieżki zawodowej
w ramach tworzonego Indywidualnego Planu Działania, możliwość nabycia
nowych kwaliﬁkacji zawodowych poprzez udział w wybranych szkoleniach,
ofertę podniesienia kompetencji w zakresie obsługi komputera poprzez udział
w kursach specjalistycznych i indywidualne wsparcie doradcze, możliwość
zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 3- lub 6-miesięcznym
stażu u pracodawcy, ofertę subsydiowanego zatrudnienia przez okres
12-miesięcy oraz ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy doradcy
klienta.
Uczestnicy projektu otrzymują stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów
przejazdu, a także możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.
Wsparcie jest realizowane poprzez działania trzech Centrów Kolpinga:
w Krakowie, Oświęcimiu 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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WSPÓŁPRACA
„Seniorzy dla demokracji” – polsko–ukraiński projekt
Od lutego do sierpnia realizowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem
Rodziny Kolpinga w Lwowie wspólny projekt „Seniorzy dla demokracji”.
Głównym jego celem było wzmocnienie kolpingowskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku na Ukrainie jako partnerów dialogu społecznego z władzami
lokalnymi w sprawach senioralnych oraz zaangażowanie zrzeszonych w nich
seniorów do współdecydowania o sprawach społeczności lokalnej.
Podczas wizyty studyjnej w Polsce liderzy ukraińskich UTW odwiedzili kilka
kolpingowskich Klubów Seniora, spotkali się w krakowskim magistracie
z przedstawicielami ds. polityki senioralnej oraz przedstawicielem Krakowskiej
Rady Seniorów, a także odwiedzili redakcję „Głosu Seniora”.
Na terenie Ukrainy odbyły się lokalne spotkania na Uniwersytetach Trzeciego
Wieku we Lwowie, Łucku, Iwano – Frankiwsku, Użgorodzie, Czerniowcach,
które miały na celu identyﬁkację lokalnych problemów i potrzeb seniorów,
a następnie opracowanie planów działania w zakresie aktywności
obywatelskiej seniorów. Efektem tych działań będzie podjęcie współpracy
z samorządem w celu wdrożenia rozwiązań publicznych służących seniorom.

Polsko-niemieckie spotkanie w Gródku
We współpracy ze Związkiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen oraz
Fundacją Dzieła Kolpinga zrealizowaliśmy w maju 2016.r. polsko-niemieckie
seminarium. Spotkanie odbyło się w Gródku nad Dunajcem pod hasłem
„Społeczeństwo obywatelskie dla zrównoważonego rozwoju”, a wzięło w nim
udział ponad 100 osób, w tym 20 z naszego partnerskiego Związku
Diecezjalnego w Essen. Wśród zaproszonych gości byli także: dr Markus
Demele - sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i
dyr. Maciej Janczak z Min. Spraw Zagranicznych RP, którzy wygłosili referaty.
Spotkanie było współﬁnansowane przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej, Fundację Konrada Adenauer oraz Fundację Renovabis.
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WSPÓŁPRACA
Zebranie kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga
W dniach 20-22 maja 2016 r. w Wiedniu odbyło się zebranie kontynentalne
Europejskiego Dzieła Kolpinga, którego głównym tematem były działania
kolpingowskich związków narodowych w obszarze „Seniorzy”. Dzieło
Kolpinga w Polsce było reprezentowane przez sekretarza naczelnego,
przewodniczącego i wiceprzewodniczącą.

Zebranie Rady Generalnej Kolping International
W dniach 15-18 września 2016 r. w Ruengeri (Rwanda) odbyło się zebranie
Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Głównym tematem
była dyskusja o nowym statucie, a także o założeniach encykliki „Laudato si”
i sposobach jej praktycznego wdrożenia w życie. Dzieło Kolpinga w Polsce było
reprezentowane przez wiceprzewodniczącą.

Partnerzy
W ramach realizowanych projektów i wspólnych działań współpracowaliśmy
w roku 2016 z Partnerami: Kolping International, Dzieło Kolpinga
w Czechach, Diecezjalne Dzieło Kolpinga w Essen, Dzieło Kolpinga na Litwie,
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.

www.kolping.pl
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Nasze działania w roku 2016
ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY
Wzmacnianie i rozwój
W roku 2016 realizowaliśmy projekt w zakresie rozwoju instytucjonalnego
Dzieła Kolpinga. W ramach działań projektowych realizowane były szkolenia
i doradztwo, a także działania promocyjne poprzez realizację festynów
i pikników oraz przygotowanie profesjonalnych wydawnictw: biuletynów,
broszur, ulotek i newsletterów. Szczególną uwagę poświęciliśmy też działaniom
senioralnym i działaniom w zakresie współpracy ze wspólnotami
kolpingowskimi w innych krajach. Podejmowane były tez działania w kierunku
powołania nowych Rodzin Kolpinga, Klubów Seniora lub grup Młodego
Kolpinga, a także zwiększenia liczebności Rodzin Kolpinga i Kolpingowskich
Klubów Seniora.

Budowanie relacji
W roku 2016 kontynuowaliśmy realizację zadań w zakresie przygotowywania
i realizacji europejskich projektów partnerskich. Działania te służą budowaniu
wzajemnej współpracy wykorzystując jednocześnie potencjał związków
narodowych.

Współpraca z NGO
W roku 2016 kontynuowaliśmy współpracę w ramach Małopolskiej Sieci NGO,
która powstała w roku 2015. W ramach wspólnych działań zostały złożone dwa
projekty mające na celu rozwój działań sieci.

Młody Kolping Europa
Od 4 lat przy biurze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce działa 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 są możliwe dzięki pracy etatowego pracownika
przy biurze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.
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Nasze plany na rok 2017
STYCZEŃ – GRUDZIEŃ KONTYNUACJA PROJEKTU „Tak, potraﬁę!”
W roku 2017 będziemy kontynuować realizację projektu „Tak, potraﬁę!” skierowanego do
niezatrudnionych młodych osób pragnących nabyć doświadczenie zawodowe.

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ KONTYNUACJA PROJEKTU
„Małopolskie Aktywne Kobiety”
W roku 2017 będziemy kontynuować realizację projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety”
skierowanego do kobiet pragnących podnieść swoje kwaliﬁkacje na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie.

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ KONTYNUACJA PROJEKTU „Rozwój i Praca 50+”
W roku 2017 będziemy kontynuować realizację projektu „Rozwój i Praca – aktywizacja zawodowa
osób po 50 r. ż” skierowanego do osób w wieku 50+ pragnących podnieść swoje kwaliﬁkacje na rynku
pracy i znaleźć zatrudnienie.

MAJ – GRUDZIEŃ NOWY PROJEKT DLA MŁODZIEŻY
WE WSPÓŁPRACY Z SERBIĄ
W roku 2017r. w ramach programu Erasmus rozpoczniemy realizację międzynarodowego projektu
skierowanego do młodzieży i liderów młodzieżowych z Polski, Rumunii i Serbii, który ma na celu
zmotywowanie młodych ludzi do aktywności na rynku pracy i przedsiębiorczego myślenia.

9-12 MARCA EUROPEJSKIE SPOTKANIE W RUMUNII
Warsztaty w ramach projektu ERASMUS +.

16-19 MARCA EUROPEJSKIE SPOTKANIE W SŁOWENII
Warsztaty w ramach projektu ERASMUS +.

25 MARCA WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA W DSF LUBORZYCA
Formacyjno–ewangelizacyjne spotkanie Rodzin Kolpinga z południowej Polski.

www.kolping.pl
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Nasze plany na rok 2017
1 KWIETNIA WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA W GDAŃSKU
Formacyjno–ewangelizacyjne spotkanie Rodzin Kolpinga z północnej Polski.

13 KWIETNIA KOLPINGOWSKI DZIEŃ PREZESA
W rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Adolpha Kolpinga obchodzimy we wspólnocie kolpingowskiej
w Polsce „Dzień Prezesa”.

26 – 28 MAJA EUROPEJSKIE ZEBRANIE KONTYNENTALNE
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Europejskiego Dzieła Kolpinga we Lwowie,
z udziałem 4 przedstawicieli z Polski.

15-18 CZERWCA EUROPEJSKIE SPOTKANIE NA SŁOWACJI
Warsztaty w miejscowości Štiavnické Bane na Słowacji pt. „Godzenie życia rodzinnego z zawodowym”
w ramach projektu ERASMUS +.

30 CZERWCA – 1 LIPCA

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU

Doroczne sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła
Kolpinga w Polsce z udziałem delegatów z Rodzin Kolpinga.

27 LIPCA - 8 SIERPNIA WORKAMP NA SYCYLII
We współpracy ze „Stowarzyszeniem Eine Welt” zorganizujemy workamp dla młodzieży na Sycylii.

13-20 SIERPNIA EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODYCH W NORYMBERDZE
W roku 2017 organizatorem Europejskiego Tygodnia Młodych jest Młody Kolping z Niemiec.
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Nasze plany na rok 2017

WRZESIEŃ ZEBRANIE GENERALNE W LIMIE (PERU)
Przedstawiciele Związku wezmą udział w zebraniu generalnym
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które odbędzie się w stolicy Peru – Limie.

14 PAŹDZIERNIK VI PIELGRZYMKA RODZIN KOLPINGA
Doroczna Pielgrzymka do trzech Sanktuariów na zakończenie XX. Jubileuszu Związku Dzieła
Kolpinga w Polsce.

27 PAŹDZIERNIK ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY KOLPINGOWSKIEJ
W dniu 27 października wszystkie kolpingowskie związki będą celebrować Światowy Dzień Modlitwy
Kolpingowskiej za Dzieło Kolpinga w Burundi.

PAŹDZIERNIK EUROPEJSKIE SPOTKANIE W KRAKOWIE
Spotkanie w Krakowie w ramach projektu ERASMUS+ z udziałem partnerów projektu „Skuteczna
komunikacja, lepsza partycypacja młodych”.

PAŹDZIERNIK EUROPEJSKIE SPOTKANIE NA WĘGRZECH
Warsztaty na Węgrzech w ramach projektu ERASMUS” z udziałem partnerów
projektu pt. „Współczesne wyzwania edukacji dorosłych w obliczu zmian
demograﬁcznych”.

GRUDZIEŃ DZIEŃ PATRONA
4 grudnia poszczególne Rodziny Kolpinga obchodzić będą wspomnienie Bł. ks. Adolpha Kolpinga.

www.kolping.pl
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