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NASZE DZIAŁANIA W ROKU 2021
EDUKACJA GLOBALNA
AS: AKTYWNIE-SPOŁECZNIE

– rozwijamy kompetencje międzykulturowe młodzieży
„AS: aktywnie – społecznie” to projekt skierowany do młodych Małopolan, którego realizację
rozpoczęliśmy 1 kwietnia 2019 r., a ze względu na trwającą pandemię, czas realizacji projektu
wydłużono do końca maja 2022 r.
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa ponad 224 młodych osób w wieku 15-29
lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku
pracy.
W ramach wsparcia zaplanowano:
•

przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);

•

nabywanie lub wzmacnianie kompetencji społecznych - 3 bloki obejmujące
wszechstronny rozwój wszystkich kompetencji społecznych wymienionych w
klasyfikacji ESCO (warsztaty rozwijające 15 kompetencji społecznych);

•

case study (spotkania inspirujące z ciekawymi ludźmi – aktywistami, społecznikami,
osobami innych kultur);

•

wsparcie w postaci jednej ze ścieżek opartej o indywidualne predyspozycje – np.
zorganizowanie inspirującego wolontariatu, organizacja akcji społecznej,
zrealizowanie projektu społecznego.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu młode
osoby mają szansę rozwinąć kompetencje
społeczne, w tym w szczególności nacisk
położyliśmy
na
kompetencje
międzykulturowe.
W ramach działań projektowych do końca
roku 2021 osiągnięto następujące rezultaty:

236 osób otrzymało indywidualne

wsparcie opiekuna w zakresie rozwoju
kompetencji społecznych;

226 osób zostało objętych

wsparciem warsztatowym w zakresie
nabycia lub wzmocnienia kompetencji
liderskich, komunikacyjnych czy
międzykulturowych;

181 osób zrealizowało wolontariat
lub wzięło udział w akcji społecznej
(inicjatywie młodzieżowej).
Zapraszamy na stronę projektu:

https://as.kolping.pl
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Aktywne obywatelstwo seniorów
W okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. realizowaliśmy międzynarodowy projekt pt.
„Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie wśród
seniorów” (Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality).
Partnerami projektu były następujące instytucje i organizacje:
•

Kolpingovo dielo na Slovensku (Słowacja),

•

Kolping International Association (Niemcy),

•

Avangard Personal Consulting (Bułgaria),

•

Andragoski zavod Maribor – Ljudska Univerza (Słowenia).

Głównym celem projektu było wspieranie osób starszych (60+) w zdobywaniu i rozwijaniu
podstawowych kompetencji potrzebnych w życiu osobistym i społecznym (np. umiejętności
komputerowe, zagadnienia związane z edukacją globalną).
W roku 2021 zrealizowaliśmy następujące działania:
W dniach 19-24 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie na Słowacji w miejscowości Stiavnicke Bane z
udziałem 24 seniorów wraz z opiekunami z organizacji partnerskich z Bułgarii, Polski, Słowacji
oraz Słowenii. Podczas pięciu aktywnych dni warsztatowych uczestnicy wymieniali się
najlepszymi praktykami z zakresu pracy z osobami starszymi i przedstawiali przykłady
aktywności realizowane w swoich organizacjach, np. z zakresu nowych technologii dla osób
starszych, takich jak kursy komputerowe, warsztaty fotografii, działania bazujące na technologii
cyfrowej w życiu i aktywnościach skierowanych do osób starszych, prowadzenie ekologicznego
przedsiębiorstwa społecznego, działania poprawiające kondycję psychiczną i fizyczną osób
starszych.
W dniach 11-14 października 2021 r. odbyło się w Krakowie międzynarodowe spotkanie
podsumowujące realizację projektu z udziałem przedstawicieli organizacji partnerskich z
Niemiec, Słowacji, Słowenii oraz Bułgarii.
Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych spotkań międzynarodowych,
organizowanych przez każdego z partnerów w ciągu minionych 3 lat oraz omówienie treści
podręcznika prezentującego narzędzia pracy z seniorami w zakresie edukacji globalnej, dobre
praktyki oraz innowacyjne metody angażowania osób starszych.

Relacje z wydarzeń projektowych oraz
rezultaty projektu dostępne są na stronie:
http://www.erasmus.kolping.pl/
W ramach projektu zrealizowano w sumie 5
międzynarodowych spotkań kadry oraz 1
międzynarodowe spotkanie dla seniorów.

Projekt został sfinansowany ze środków
programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Seniorzy dla ekologii
W sierpniu 2021 r. rozpoczęliśmy realizację
projektu
pt.
„Senioralna
aktywność
obywatelska – srebrno-zielona działalność
społeczna” skierowanego do 130 osób w
wieku 60+. Celem głównym projektu jest
wzmocnienie
aktywności
społecznej
seniorek i seniorów na rzecz dobra
wspólnego w obszarze ekologii. Działania
pozwolą na rozwijanie wiedzy oraz
kształtowanie prośrodowiskowych postaw i
umiejętności wśród osób 60+ z Bochni,
Człuchowa, Sycowa, Luborzycy i Poręby
Żegoty.
Finalnym efektem będzie wypracowanych 5
lokalnych programów działania w zakresie
ochrony lokalnego ekosystemu w oparciu o
aktywność obywatelską.

W roku 2021 w seminariach ekologicznych
uczestniczyły 144 osoby, zrealizowano 5
spacerów badawczych i 5 wizyt studyjnych,
a w warsztatach terenowych z przyrody
wzięło udział 119 osób.

Projekt finansowany przez Narodowy
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2021-2030.

O zrównoważonym rozwoju
Od
grudnia
2019
r.
realizujemy
międzynarodowy projekt z zakresu edukacji
ekologicznej
pt.
„Smart
development“ (zrównoważony rozwój).
Partnerami projektu są:
•
•
•
•
•

Kolping
International
Association
– NIEMCY,
Kolpingovo
dielo
na
Slovensku
– SŁOWACJA,
Lietuvos Kolpingo draugija – LITWA,
Organizația Centrală a Familiilor Kolping
din România – RUMUNIA,
Kolping Drustvo Srbije – SERBIA.

Celem
projektu
jest
promocja
zrównoważonego rozwoju w edukacji
dorosłych w dobie globalnych wyzwań
klimatycznych oraz wymiana dobrych
praktyk,
w
tym
w
obszarach
prezentowanych
przez
organizacje
uczestniczące w działaniach.
W 2021 roku zostały zrealizowane
następujące międzynarodowe działania:
W dniach 9-12 września 2021 r. w
Kownie na Litwie odbyło się trzecie
międzynarodowe
spotkanie
projektowe na temat efektywnego
wykorzystania narzędzi w edukacji
dot.
zrównoważonego
rozwoju.
Przeprowadzono
warsztaty
dot.
wykorzystania
narzędzi
edukacyjnych,
które
zostały
opracowane
przez
litewskich
ekspertów oraz zorganizowano dwie
wizyty
studyjne
szlakiem
geologicznym oraz do rezerwatu
przyrody.
Kolejne
międzynarodowe
działania
projektowe ze względu na pandemię zostały
przełożone na rok 2022, a realizacja
projektu została przedłużona do 31 sierpnia
2022 roku.
Ponadto organizacje partnerskie pracowały
nad wyborem najciekawszych narzędzi i
dobrych
praktyk
do
opracowywanej
publikacji
„Sustainable education –

guidelines for adult education on an
example of Kolping movement” – Open
Educational
(Zrównoważona

Resources

(OER)

edukacja – przewodnik
edukacji dorosłych na przykładzie Dzieła
Kolpinga). Publikacja w angielskiej wersji
językowej będzie dostępna
wolnych licencjach.

on-line

na

Projekt jest finansowany ze środków
Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

„Tak nas widzą: aktywnie w
wieku 60+” – seniorzy dla
pozytywnego wizerunku

Od czerwca do grudnia
2021 r.
realizowaliśmy projekt pt. „Tak nas widzą:
aktywnie w wieku 60+”, którego celem było
kształtowanie pozytywnego postrzegania
starości w społeczeństwie zarówno wśród
samych osób starszych, jak i w lokalnych
społecznościach.
Wśród
działań
realizowanych przez Rodziny Kolpinga w
Bochni,
Chełmku,
Dębnie,
Porąbce
Uszewskiej,
Krakowie
i
Makowie
Podhalańskim były spotkania edukacyjne,
debaty i warsztaty z psychologiem. Ponadto
przygotowano spot ukierunkowany na
rozwijanie
więzi
i
solidarności
międzypokoleniowej. W projekcie wzięło
udział 116 osób, a jego efektem było
podniesienie samooceny seniorów oraz
wzrost świadomości społeczeństwa o roli i
wartości osób starszych.

Projekt
dofinansowany
ze
środków
programu wieloletniego na rzecz Osób
Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

POMOC ROZWOJOWA
PROJEKT „COFFEE” –

WSPÓŁPRACA NA RZECZ
EKONOMII SOLIDARNEJ

W okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 marca
2021 r. realizowaliśmy projekt COFFEE
(Cooperation for Fair Economy & Education),
finansowany w ramach programu Erasmus+
przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Komisji Europejskiej, w ramach programu
Erasmus+ Youth Capacity Building z
siedzibą w Brukseli (Belgia).
Partnerami
podmioty:

projektu

były

Tematy przekrojowe projektu to:
•

Rozwój
potencjału
inicjatyw
przedsiębiorczości
społecznej
i sprawiedliwego handlu na przykładzie
produkcji i sprzedaży kawy Tatico – FAIR
i BIO;

•

Tworzenie miejsc pracy dla młodzieży w
Hondurasie, Meksyku, Rumunii i Polsce
w sektorze ekonomii społecznej i fair
trade;

•

Rozwój potencjału międzynarodowej
współpracy partnerów projektu.

następujące

•

Fundación Padre Adolfo Kolping A.C.
Mexico (Dzieło Kolpinga w Meksyku),

•

Obra Kolping en Honduras (Dzieło
Kolpinga w Hondurasie),

•

Organizatia Centrala a Famililor Kolping
din Romania (Dzieło Kolpinga
w Rumunii),

•

Langen Kaffee GmbH (firma
współpracująca z Kolping Paderborn
zajmująca się dystrybucją kawy Tatico),

•

FRDL Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji w
Krakowie.

Projekt COFFEE był realizowany w unikalnej
formule partnerstwa międzynarodowego:
6 instytucji z 5 różnych krajów świata,
reprezentujących 3 różne sektory: sektor
społeczny
i ekonomii
społecznej,
administracji publicznej i samorządów
lokalnych oraz sektor przedsiębiorczości i
biznesu. Miał on na celu budowanie
potencjału organizacji, które zajmują się
m.in. aktywizacją zawodową młodzieży w
zakresie rozwoju przedsiębiorczości w
sektorze
ekonomii
społecznej
i sprawiedliwego handlu (fair trade).

W roku 2021 zrealizowaliśmy następujące
działania:
•

Opracowanie
oraz
opublikowanie
w wersji elektronicznej podręcznika,
który
prezentuje
dobre
praktyki
edukacyjne dla młodzieży w zakresie
ekonomii społecznej i sprawiedliwego
handlu. Podręcznik jest dostępny
w polskiej i angielskiej wersji językowej.

•

Montaż oraz opublikowanie filmu
edukacyjnego
opisującego
proces
powstania kawy Tatico w Hondurasie.
Film jest dostępny w 3 wersjach
językowych
(polskiej,
angielskiej,
hiszpańskiej).

•

Organizacja
spotkania
rozpowszechniającego
rezultaty
projektu w formie międzynarodowej
konferencji online (25 marca 2021 r.)

Wszystkie rezultaty projektu oraz relacje z
wydarzeń projektowych są dostępne na
stronie
http://www.fundacja.kolping.pl/
coffee.html

Obywatelskich PROO udzielonemu przez
Narodowy Instytut Wolności na złożony
przez nas projekt: „Kawa z wartościami”.

Projekt został sfinansowany w ramach
programu
Erasmus+
przez
Agencję
Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego
(EACEA)
Komisji
Europejskiej

KAWA TATICO

Wkład
własny
do
projektu
został
zapewniony dzięki dofinansowaniu w
ramach Programu Rozwoju Organizacji

W roku 2021 r. kontynuowaliśmy działania w
zakresie propagowania idei Sprawiedliwego
Handlu poprzez promocję i dystrybucję
kawy TATICO, której ziarna pochodzą z
plantacji kawy uprawianych przez członków
Dzieła Kolpinga w Hondurasie.

WSPÓŁPRACA
Partnerzy
W ramach realizowanych projektów i wspólnych działań współpracowaliśmy w roku 2021
z partnerami z następujących organizacji: Kolping International, Dzieło Kolpinga w Hondurasie,
Dzieło Kolpinga w Rumunii, Dzieło Kolpinga na Słowacji, Avangard Personal Consulting w
Bułgarii, Andragoski zavod Maribor – Ljudska univerza w Słowenii, Dzieło Kolpinga na Litwie,
Dzieło Kolpinga w Serbii oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Współpraca w ramach sieci „Grupa Zagranica”
Od roku 2016 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce jest członkiem „Grupy Zagranica”, czyli
federacji polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę
rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy
Zagranica należą obecnie 53 organizacje – zróżnicowane zarówno pod względem wielkości,
profilu i obszaru geograficznego działań. Dzięki członkostwu w tej sieci mamy dostęp do
bieżących wydarzeń i informacji w zakresie edukacji globalnej i pomocy rozwojowej.

NASZE PLANY NA ROK 2022
STYCZEŃ – MAJ

PRACA NAD NOWYMI PROJEKTAMI

W pierwszych pięciu miesiącach roku będziemy pracować intensywnie nad nowymi projektami w zakresie edukacji
globalnej i pomocy rozwojowej, dotyczącymi m.in. idei Sprawiedliwego Handlu, a także wzmocnienia
instytucjonalnego Fundacji i działalności w zakresie usług społecznych.

STYCZEŃ – MAJ

REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
DLA OSÓB MŁODYCH

W roku 2022 będziemy kontynuować realizację projektu: „AS: aktywnie-społecznie” finansowanego w ramach
programu POWER z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest rozwój kompetencji społecznych
młodzieży.

STYCZEŃ – LIPIEC

REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI EKOLOGICZNYCH

SENIORÓW

W roku 2022 będziemy kontynuować realizację projektu pt. „Senioralna aktywność obywatelska – srebrno-zielona
działalność społeczna” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

STYCZEŃ – SIERPIEŃ

KONTYNUACJA PROJEKTU SMART DEVELOPMENT

W roku 2022 będziemy kontynuować realizację projektu pt. „Smart Development” realizowanego w ramach
programu Erasmus+ poprzez międzynarodowe spotkania i rozpowszechnianie jego rezultatów.

LUTY - GRUDZIEŃ

REALIZACJA PROJEKTU GREEN FOOTPRINT

W roku 2022 rozpoczynamy realizację projektu pt. „Green footprint – youth skills for climate and environment
literacy” w ramach programu Erasmus+ dotyczącego edukacji ekologicznej kadry pracującej z młodzieżą.

26 KWIETNIA– 1 MAJA

SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE W RUMUNII

W ramach projektu Erasmus+ „Smart Development” planujemy realizację kolejnego spotkania międzynarodowego
partnerów projektu. Spotkanie będzie poświęcone tematyce ochrony dzikiej przyrody i bioróżnorodności.

CZERWIEC - GRUDZIEŃ

REALIZACJA PROJEKTU SENIORZY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Od 1 czerwca 2022 r. rozpoczynamy realizację projektu „Seniorzy dla zrównoważonego rozwoju” finansowanego z
dotacji programu Aktywni +.

CZERWIEC – GRUDZIEŃ

REALIZACJA PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA

Od 1 czerwca 2022 r. rozpoczynamy realizację projektu „Zielona inicjatywa - samoorganizacja seniorów na rzecz
ochrony środowiska” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

16 – 19 CZERWCA

SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE W SŁOWACJI

W ramach projektu Erasmus + „Smart Development” planujemy realizację kolejnego spotkania międzynarodowego
partnerów projektu. Spotkanie będzie poświęcone tematyce zrównoważonego stylu życia i wrażliwości
ekologicznej.

21 – 24 LIPCA

SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE W POLSCE

15 LIPCA

ZEBRANIE RADY FUNDACJI

W ramach projektu Erasmus + „Smart Development” planujemy realizację spotkania międzynarodowego partnerów,
podsumowującego realizację projektu.
Zebranie Rady Fundacji z udziałem przedstawicieli Kolping International oraz Związku Centralnego Dzieła Kolpinga.

31 SIERPNIA

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS + SMART DEVELOPMNET

Zakończymy realizację projektu pt. „Smart Development” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

KONTAKT
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce,
31-436 Kraków, ul. Żułowska 51,

FDKolpinga
FUNDACJA.KOLPING.PL
FUNDACJA@KOLPING.PL

