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WSTĘP 
 

Zarząd Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce prezentuje sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 

2013r. składające się z 2 części: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego. 

W okresie sprawozdawczym działania Zarządu koncentrowały się na realizacji celów statutowych 

Fundacji zapisanych w jej statucie w §7: 

„Celem działania Fundacji jest wspieranie społecznie użytecznych działań w różnorodnych 

dziedzinach życia społecznego oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na partnerskie 

współdziałanie w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronie praw i wolności człowieka i 

obywatela w Polsce i krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej a 

szczególnie prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, informacyjnej, pomocy i 

samopomocy społecznej, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ochronie zdrowia i 

środowiska naturalnego oraz sportu i turystyki”. 

 

Działania prowadzone przez Fundację w roku 2013 dotyczyły następujących obszarów: 

▪ Edukacji globalnej - poprzez seminaria, konferencje, spotkania i realizację programów 

edukacji globalnej wśród dorosłych (w tym w klubach seniora) oraz młodzieży i dzieci w 

świetlicach 

▪ Pomocy rozwojowej – poprzez nawiązanie kontaktów z Dziełem Kolpinga w Ugandzie i 

wspólne przygotowanie programu pomocy rozwojowej 

▪ Poradnictwa obywatelskiego i prawnego  - poprzez prowadzenie Centrum Porad Kolping w 

Krakowie 

▪ Współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi – poprzez zorganizowanie  w 

Krakowie konferencji Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga poświęconej 

m.in. godności osoby ludzkiej i solidarności społecznej z udziałem 63 przedstawicieli z 31 

krajów świata. 

▪ Promocji idei społeczeństwa obywatelskiego - poprzez przygotowanie programów i projektów 

w tym zakresie. 

▪ Działalności gospodarczej – poprzez  rozszerzenie jej zakresu (rozwój działalności  

szkoleniowej). 
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1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE 
 

 

1.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

W ramach działalności statutowej Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce (FDK) zrealizowała następujące 

projekty, wydarzenia i przedsięwzięcia: 

1.1.1. DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI GLOBALNEJ 

FDK prowadziła działania w zakresie edukacji globalnej  w ramach następujących projektów: 

 

▪ Projekt „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” 

Ten ogólnopolski projekt upowszechniający wiedzę na temat edukacji globalnej (EG) w środowiskach 

lokalnych był realizowany w okresie od marca 2013 r. do lutego 2014 r.  

Celem projektu, przygotowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce we współpracy z 

kolpingowskimi Partnerami z Niemiec i Szwajcarii, było zrealizowanie ścieżki edukacyjnej dla 16 

liderów z 16 organizacji pozarządowych, przygotowujące ich  do pełnienia funkcji 

multiplikatorów/menadżerów (propagatorów) edukacji globalnej, aktywizujących społeczności lokalne 

poprzez realizację spotkań edukacyjnych dotyczących współzależności globalnych i pomocy 

rozwojowej. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce wraz z Partnerami postanowiła zaprezentować 

wieloletnie doświadczenie i praktyczne działania europejskiego Dzieła Kolpinga  na rzecz 

społeczeństw Globalnego Południa, pragnąc zwiększyć ogólną świadomość w kwestii współzależności 

globalnych i zainteresować pomocą rozwojową. Projekt był  realizowany przy wsparciu Szwajcarii w 

ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

W ramach projektu odbyły się 2 międzynarodowe  konferencje, wizyta studyjna w Niemczech oraz 

warsztaty  i  doradztwo dla menadżerów edukacji globalnej. Następnie menadżerowie poprowadzili 

spotkania w swoich społecznościach lokalnych. Zrealizowano 33 spotkania dla różnych grup 

docelowych społeczności lokalnej (dzieci, młodzież, seniorzy), w których uczestniczyło prawie 800 

osób.  

▪ Projekt „Aktywni lokalnie, myślący globalnie” 

Celem projektu "Aktywni lokalnie, myślący globalnie" była poprawa jakości edukacji 50 osób 

starszych 60 + i zwiększenie różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ na terenie woj. 

małopolskiego (powiaty wadowicki, suski, brzeski), podkarpackiego (powiat jarosławski) i opolskiego 

(powiat strzelecki) poprzez realizację oferty edukacyjnej i działań animacyjnych przez 5 Stowarzyszeń 

Rodzin Kolpinga w okresie od lipca do grudnia 2013 r. Projekt odpowiadał na zdiagnozowane 

problemy osób starszych w obszarze edukacji, aktywności społecznej i barier psychospołecznych 

będących wynikiem wykluczenia społecznego seniorów 60+. Działania projektowe kładły nacisk na 

edukacyjne i animacyjne formy wsparcia dla seniorów, w oparciu o edukację globalną. Edukacja 

globalna, czyli działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wsparcia dla krajów rozwijających się 

na południu globu, sprzyja realizacji celów projektu, ponieważ odnosi się do tych samych wartości, 

które są ważne w aktywizacji seniorów m.in: godność, solidarność, równość, odpowiedzialność za 

innych. 

W ramach projektu powstało 5 Kolpingowskich Klubów Seniora w Brzesku, Jarosławiu, Makowie 

Podhalańskim, Staniszczach Wielkich i Wadowicach. W projekcie wzięły  udział 73 osoby, które 

uczestniczyły w warsztatach rozwoju osobistego, kursach komputerowych, wizycie studyjnej w 

Gdańsku, szkoleniach dla liderów oraz warsztatach edukacji globalnej. Uroczyste inauguracje z 
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udziałem lokalnych władz przypieczętowały  powstanie 5 Kolpingowskich Klubów Seniora. Projekt 

był dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  w ramach Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 

 

▪ Projekt „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie” 

Od września 2013 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła realizację projektu „Aktywni 

młodzi – lokalnie i globalnie" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy, który ma na celu kształtowanie wśród najmłodszych postaw obywatelskich poprzez 

wzrost świadomości w zakresie zrozumienia wzajemnych powiązań między regionami na świecie oraz 

ich wpływ na życie jednostki, a przez to podejmowanie świadomych działań w swoim otoczeniu, w 

lokalnej społeczności na rzecz społeczności globalnej. 

Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież, którzy znajdują się pod wieloletnią opieką lokalnych 

stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w ramach świetlic czy zajęć pozalekcyjnych oraz liderzy, opiekunowie 

tych grup jako osoby mające kontakt z młodymi, a w ten sposób mające możliwość kształtowania 

programów edukacyjnych w świetlicach. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2014 r. 

W roku 2013 odbyły się działania podnoszące kwalifikacje opiekunów świetlic w zakresie edukacji 

globalnej. 

Projekt jest realizowany we współpracy z Partnerami:  z Niemiec: „Eine Welt e. V. Leipzig” i Sozial-

und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V. oraz ze Szwajcarii: Kolping Schweiz. 

 

▪ Projekt „Rozwój globalny- globalna edukacja” 

W ramach projektu zrealizowano międzynarodowe seminarium „Rozwój globalny – globalna 

edukacja” w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. Uczestniczyły w nim łącznie 43 osoby z 28 organizacji 

pozarządowych, a w roli prelegentów – reprezentanci Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii i 

Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz prelegenci-eksperci z Polski 

reprezentujący organizacje pozarządowe specjalizujące się w edukacji globalnej. Projekt był 

współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej. Część wydatków sfinansowano w 

ramach polsko- szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej.  

 

▪ Projekt „Lokalna świetlica globalna – edukacja dzieci i młodzieży” 

W roku 2013 został przygotowany i złożony w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego z Funduszy EOG, projekt pt. „Lokalna świetlica globalna- edukacja  dzieci i 

młodzieży”, który będzie realizowany od marca 2014 r. do sierpnia 2015 r.  

Projekt służy kształtowaniu postaw obywatelskich wśród 180 dzieci i młodzieży ucząc ich 

odpowiedzialności za Jeden Świat poprzez zajęcia z edukacji globalnej (EG) prowadzone w 7 

świetlicach na terenie małych miejscowości/wsi/dzielnic (woj. małopolskie - Chełmek, Maków 

Podhalański, Oświęcim; podkarpackie- Jarosław; pomorskie – Kłodawa Gdańska; śląskie - 

Sosnowiec) przez 14 wolontariuszy, którzy nabędą wiedzę i kompetencje na kursie animatora EG. 

Przeprowadzone zajęcia w świetlicach - 900h i 7 akcji edukacyjno-informacyjnych wśród 

społeczności lokalnej umożliwią dzieciom wykorzystanie nabytej wiedzy. Wiedza dziennikarska 

pozwoli na przygotowanie ciekawych relacji z akcji, do zaprezentowania na Festiwalu EG. Dzięki 

współpracy z NGOs z Ugandy i Meksyku rówieśnicy wymienią się wiedzą o swoim życiu codziennym 

poprzez przygotowane przez siebie reportaże.  

Kompetencje personelu Partnera – Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK w zakresie edukacji 

globalnej  pozwolą na wdrożenie wysokiej jakości kursu animatorów, a coaching i ewaluacja zajęć 

umożliwi wprowadzenie adekwatnego do potrzeb lokalnych programu EG w 7 świetlicach i jego 

późniejszą kontynuację. 
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1.1.2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE POMOCY ROZWOJOWEJ 

 

▪ Współpraca z Dziełem Kolpinga w Ugandzie 

W roku 2013 r. Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce nawiązała współpracę  z Dziełem Kolpinga w 

Ugandzie  w celu  zdiagnozowania potrzeb rozwojowych naszego Partnera. Przedstawiciel 

ugandyjskiego Dzieła Kolpinga gościł w naszym biurze i zapoznał się także z naszymi działaniami.  

Efektem rozmów i spotkań było opracowanie przez Zarząd FDK projektu w ramach konkursu 

organizowanego przez polski MSZ „Pomoc rozwojowa 2014”. Jego celem była poprawa warunków 

życia młodych osób bez pracy (w wieku 18-30), mieszkających w rejonie Lira, w północnej Ugandzie 

poprzez stworzenie warunków wyrównujących szanse edukacyjne i umożliwienie dostępu do edukacji 

zawodowej w zakresie użytkowania, naprawy i konserwacji komputerów, naprawy i konserwacji 

motocykli oraz kursu fryzjerskiego w okresie od marca 2014 r. do sierpnia 2015 r. 

Projekt nie został dofinansowany, toteż na razie jego realizacja została odłożona w czasie. Zarząd 

będzie nadal pracował nad koncepcją projektów w ramach pomocy rozwojowej. 

▪ Pomoc dla Filipin 

Zarząd FDK podjął decyzję o przeprowadzeniu zbiórki  wśród Rodzin Kolpinga w Polsce na rzecz 

ofiar tajfunu Haiyan na Filipinach. Zebrane środki w wysokości 1340 zł zostały przekazane w r. 2014 

r do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, skąd następnie przesłano je dalej na Filipiny, gdzie Rodziny 

Kolpinga organizowały pomoc dla osób dotkniętych katastrofą. 

 

1.1.3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWOJU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I 

PRAWNEGO 

 

▪ Projekt „Bliżej Obywatela” 

 

Celem projektu realizowanego  na terenie Małopolski  w okresie od października 2013 r. do września 

2014 r. jest wzrost  świadomości obywatelskiej w zakresie praw obywatelskich i sposobów ich 

dochodzenia wśród 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej bądź ekonomicznej. 

Grupę docelową stanowią osoby z terenu woj. małopolskiego znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej, mające potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad obywatelskich, w 

szczególności: osoby starsze 50+ nie radzące sobie z obsługą komputera i mające przez to gorszy 

dostęp do wiedzy, osoby z niższym wykształceniem, osoby nieradzące sobie z przygotowaniem pism, 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów, osoby o niskich dochodach, których nie stać na odpłatną 

poradę. 

Działania projektowe polegają na prowadzeniu indywidualnego poradnictwa obywatelskiego, a także 

na prowadzeniu  programu informacyjnego mającego na celu edukację obywateli w zakresie ich praw 

obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Indywidualne poradnictwo obywatelskie prowadzone jest 

w Centrum Porad Kolping w Krakowie. W celu umożliwienia skorzystania z poradnictwa osobom 

spoza Krakowa prowadzone jest również poradnictwo mobilne w mniejszych miejscowościach jak np. 

Brzesko, Bochnia, Krzeszowice, Kłaj, Skawina i Olkusz.  

Edukacja obywatelska prowadzona jest także poprzez prowadzenie portalu, w którym zamieszczane są 

informacje o tematyce obywatelskiej z zakresu: m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń 

socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, spraw imigracji i repatriacji, 

relacji z administracją publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw 



 

 8 

 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce za rok 2013 

spadkowych, konsumenckich i własnościowych. Wydawany jest również poradnik „Prawo. 

Obywatel”-  dwumiesięcznik poświęcony tematyce obywatelskiej. 

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z 

nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Partnerem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krakowie. 

 

 

1.1.4. ROZWIJANIE PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY Z ORGANZIACJAMI 

KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI  

 

▪ Dzieło Kolpinga w Szwajcarii 

W ramach realizowanej współpracy z Dziełem Kolpinga w Szwajcarii zorganizowane zostały 2 

seminaria z udziałem 4 przedstawicieli ze Szwajcarii, podczas których prezentowane były m.in. 

działania i osiągnięcia szwajcarskiego Kolpinga w zakresie pomocy rozwojowej. Ponadto grupa 25 

polskich kolpingowców gościła w Szwajcarii, gdzie mieli okazję zapoznać się na miejscu z 

działalnością szwajcarskiego Kolpinga, także w zakresie pomocy rozwojowej. Partnerzy aktywnie 

uczestniczyli w przygotowaniu wizyty i opracowywaniu programu, a następnie w jego realizacji.  

Dzieło Kolpinga w Szwajcarii było formalnym Partnerem w ramach 2 projektów realizowanych ze 

szwajcarsko –polskiego programu współpracy.  

▪ Dzieło Kolpinga w Essen 

Dzieło Kolpinga w Essen w roku 2013  było współorganizatorem wizyty studyjnej, w której 

uczestniczyło 20 przedstawicieli organizacji zajmujących się edukacją globalną i pomocą rozwojową. 

Partnerzy przygotowali i zrealizowali program na miejscu, zaprosili specjalistów zajmujących się 

pomocą rozwojową i zorganizowali wizyty w placówkach, które prowadzą działania z zakresu 

pomocy rozwojowej. 

▪ Kolping International 

Kolping International jest poprzez Sozial- und Entwicklungshilfe  des Kolpingwerkes e.V. formalnym 

partnerem w 2 projektach z zakresu edukacji globalnej. Przedstawiciele organizacji uczestniczyli w 

przygotowaniu wizyty studyjnej polskich uczestników w Kolonii oraz zapewnili udział referentów na 

organizowane seminaria i konferencje z zakresu edukacji globalnej. Ponadto wspólnie omawiano 

koncepcję działań w zakresie pomocy rozwojowej zapoczątkowując współpracę z Dziełem Kolpinga 

w Ugandzie. 

▪ Dzieło Kolpinga w Ugandzie 

W roku 2013 r. w wyniku przeprowadzonych rozmów i spotkań z przedstawicielem  Dzieła Kolpinga 

w Ugandzie Aloysiusem Mugasa podjęta została decyzja o  przygotowaniu projektu w zakresie 

pomocy rozwojowej dla Ugandy, dotyczącego  wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych 

ugandyjskiej młodzieży z rejonu Lira. Wspólny projekt został opracowany w październiku i złożony 

na początku listopada do polskiego Ministerstwa Współpracy Zagranicznej w ramach konkursu 

„Pomoc rozwojowa 2014”.  Zawiązano formalne partnerstwo projektowe. 

▪ Dzieło Kolpinga w Meksyku 

W maju 2013 r. gościł w Polsce prezes Dzieła Kolpinga w Meksyku  ks. Saul Vega, który odwiedził 

kilka polskich Rodzin Kolpinga zapoznając się z ich działaniami.  FDK założyła kontynuowanie  tej 
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współpracy w formie nawiązania kontaktów korespondencyjnych między polskimi i meksykańskimi 

dziećmi w celu  wzajemnej wymiany informacji o swoim życiu  codziennym, problemach i sukcesach. 

▪ Stowarzyszenie Eine Welt e. V. Leipzig 

FDK nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem  „Eine Welt e.V. Leipzig” jako organizacją 

posiadającą bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z edukacji globalnej wśród dzieci i 

młodzieży. Eksperci stowarzyszenia prowadzili warsztaty w Polsce dla opiekunów kolpingowskich 

świetlic. Ponadto zaplanowali program wizyty studyjnej dla polskiej grupy opiekunów, która odbędzie 

się w marcu 2014 r. Zawarto formalne partnerstwo projektowe. 

▪ Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK 

W roku 2013 r.  FDK nawiązała partnerstwo w ramach projektu „Lokalna świetlica globalna- edukacja 

dzieci i młodzieży”  z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, której celem jest propagowanie i 

pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu; szerzenie postaw tolerancji, dialogu i współpracy między 

religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości; szerzenie i 

pogłębianie znajomości kultur różnych narodów. Fundacja wnosi do projektu: 

-wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych z edukacji międzykulturowej (od 15 

lat realizuje projekty dla uchodźców w zakresie tolerancji i wielokulturowości) 

-wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, 

-kompetencje i doświadczenie w zakresie EG (realizowane programy EG dla nauczycieli, eksperci 

EG) 

Od r.2010 Fundacja prowadzi projekty z cyklu „Globalnie-Odpowiedzialnie” skierowane do 

nauczycieli i młodzieży oraz wydaje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i młodzieży (komiks pt. 

„Globalnie-Odpowiedzialnie”)  

Ponadto od r.2011 poprzez swoich ekspertów Fundacja uczestniczy w partnerskich przeglądach 

materiałów poświęconych EG prowadzonych przez Grupę Zagranica.  

 

▪ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 

W maju 2013 r. FDK nawiązała partnerstwo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie 

w zakresie realizacji projektu „Bliżej Obywatela”. Współpraca polega na pomocy w rekrutacji osób  

pragnących skorzystać z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Są to osoby znajdujące się w 

trudnej sytuacji życiowej, mające potrzebę skorzystania z informacji, konsultacji i porad 

obywatelskich, w szczególności: osoby starsze 50+ nie radzące sobie z obsługą komputera i mające 

przez to gorszy dostęp do wiedzy, osoby z niższym wykształceniem, osoby nieradzące sobie z 

przygotowaniem pism, z samodzielnym rozwiązaniem problemów, osoby o niskich dochodach, 

których nie stać na odpłatną poradę 

 

 

1.1.5. PROMOCJA IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

 

▪ Koncepcja projektu kampanii społecznej na rzecz wyborów do Parlamentu 

Europejskiego 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce przygotowała koncepcję projektu obejmującego kampanie 

społeczne w 5 miejscowościach woj. małopolskiego i pomorskiego na terenie działania Rodzin 

Kolpinga mające na celu przybliżenie mieszkańcom zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 

i europejskiej demokracji, a tym samym zwiększenie świadomości w społeczności lokalnej w zakresie 

europejskich wyborów do organu prawodawczego UE, co z kolei wpłynie na podniesienie frekwencji 

w wyborach do PE (2014). Koncepcja zakładała wykształcenie młodych liderów przygotowanych do 



 

 10 

 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce za rok 2013 

multiplikowania zdobytej wiedzy w swoich miejscowościach.  Projekt jednakże nie uzyskał  

dofinansowania.  

 

 

 

1.1.6. WYDARZENIA 

 

▪ Konferencja Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga  

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce była organizatorem odbywającej się w dniach 26-31 maja 2013 r. 

w Tyńcu konferencji  Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.  Wzięło w niej udział  63 

przedstawicieli z 30 krajów świata: Argentyny, Austrii, Beninu, Boliwii, Brazylii, Chile,  Dominikany, 

Ekwadoru, Filipin, Indii, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Nigerii, Peru, Polski, Portugalii, RPA, 

Rumunii, Rwandy, Słowenii, Szwajcarii, Tanzanii, Ugandy, Urugwaju, USA, Węgier, Wietnamu i 

Włoch. 

Rada Generalna jest organem zarządzającym Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, a jej posiedzenia 

odbywają się corocznie w innym kraju.  Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie delegaci 

poruszyli ważne kwestie wynikające z wdrażania zasad Katolickiej Nauki Społecznej w 

społecznościach lokalnych, wśród których działają poszczególne Rodziny Kolpinga. Najwięcej czasu 

poświęcono godności osoby ludzkiej  widzianej oczyma wiary,  trosce o rodzinę, dostępowi  do pracy, 

polityce jako służbie społecznej oraz solidarnej ekonomii na przykładzie  doświadczeń z Ameryki 

Łacińskiej. Podczas spotkania przedstawiciele związków narodowych wymienili doświadczenia z 

działalności swych stowarzyszeń w poszczególnych krajach. 

▪ Międzynarodowe seminarium „Rozwój globalny – globalna edukacja” 

Międzynarodowe Seminarium „Rozwój globalny – globalna edukacja” odbyło się w dniach 26-27 

kwietnia 2013 r. w krakowskich Przegorzałach. Uczestniczyły w nim łącznie 43 osoby z 28 

organizacji pozarządowych, a w roli prelegentów – reprezentanci Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii i 

Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz prelegenci-eksperci z Polski 

reprezentujący organizacje pozarządowe specjalizujące się w edukacji globalnej.W ramach 

seminarium, które prowadził dyrektor FDK – Krzysztof Wolski wygłoszono następujące referaty i 

przedstawione prezentacje: 

o Artur Wieczorek, Forum Młodych Dyplomatów: „Edukacja globalna i globalny 

rozwój – co to takiego?” 

o Hubert Tintelott, Kolping International, „Świat Cię potrzebuje – nasza 

odpowiedzialność za Jeden Świat” 

o Magdalena Noszczyk, Polska Zielona Sieć: „Klimat, energia i woda oraz ochrona 

środowiska i zasobów” 

o Artur Wieczorek, Forum Młodych Dyplomatów: „Gospodarka światowa i zasoby 

żywności oraz procesy demokratyczne i prawa człowieka” 

o Hildegard Holenstein, Kolping Schweiz: „Myśl solidarnie, działaj lokalnie- 

edukacja globalna na przykładzie Szwajcarii”  

o Hubert Tintelott, Kolping International: „Międzynarodowa współpraca na rzecz 

rozwoju a integralny rozwój człowieka”,  

o Hildegard Holenstein, Kolping Schweiz „Międzynarodowa współpraca na rzecz 

rozwoju na przykładzie Szwajcarii”  

o Wojciech Zięba, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu 

"Trzeci Świat i My - Sprawiedliwy handel,”  

o Diana Bonowicz i br. Tomasz Grabiec OFMCap, Fundacja Kapucyni i Misje 

„Gospodarowanie zasobami żywności i prawa człowieka” 

o Magdalena Noszczyk,  Polska Zielona Sieć: „Ochrona środowiska i klimatu” 
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▪ Międzynarodowe seminarium „Milenijne cele rozwoju- teoria i praktyka” 

W dniach 31.05-02.06.2013 r. odbyło się drugie międzynarodowe seminarium w projekcie „Myśl 

solidarnie, działaj lokalnie”, które również prowadził dyrektor FDK - Krzysztof Wolski. W 

trzydniowym spotkaniu udział wzięło 30 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych 

zainteresowanych tematyką rozwoju globalnego oraz członkowie Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 

i związków krajowych: Ugandy, Tanzanii, Szwajcarii i Niemiec. W jego ramach  wygłoszono  

następujące referaty i przedstawione prezentacje: 

o dr Urszula Markowska-Manista, Fundacja dla Somalii: „Wprowadzenie do 

problematyki rozwoju, współzależności globalnych i Milenijnych Celów Rozwoju 

(MDG)” 

o Artur Wieczorek, Forum Młodych Dyplomatów: „Milenijne Cele Rozwoju-

założenia i postępy we wdrażaniu z perspektywy 13 lat” 

o Aloysius Mugasa Adyeri, Kolping Uganda: „Globalne Południe- życie, problemy, 

postępy, rezultaty wsparcia  z perspektywy odbiorców” 

o David Kamugisha, Kolping Tanzania: „Globalne Południe- życie, problemy, 

postępy, rezultaty wsparcia  z perspektywy odbiorców” 

o Volker Greulich, Kolping International: „Walka z ubóstwem-projekty 

Międzynarodowego Dzieła Kolpinga” 

o Bernhard Burger, Kolping Schweiz: „Projekty i działania Dzieła Kolpinga w 

Szwajcarii:  

o Magdalena Szczudło, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu: „Źródła i metody 

pozyskiwania funduszy na działania związane z edukacją globalną 

 i pomocą rozwojową” 

 
▪ Wizyta studyjna w Essen i Kolonii w ramach projektu „Myśl solidarnie, działaj 

lokalnie” 

W dniach 17-20 października 2013 r. odbyła się wizyta studyjna w Niemczech uczestników projektu 

„Myśl solidarnie, działaj lokalnie“.  W wizycie wzięło udział 16 menedżerów edukacji globalnej. Oto 

sprawozdanie z jej przebiegu przygotowane przez Annę Wiśniewską - specjalistkę ds. edukacji 

globalnej w FDK: 

„…Grupa wyjechała z Krakowa późnym wieczorem 16 października, aby wczesnym popołudniem 

dotrzeć na miejsce, tzn. do Domu Gościnnego Kolping w Essen. W tym dniu zaplanowano spotkanie z 

przedstawicielami Związku Diecezjalnego Kolpinga z Essen – miało ono formę uroczystej kolacji. 

Gospodarzem i opiekunem ze strony niemieckiej podczas całego pobytu polskiej grupy była Klaudia 

Rudersdorf. 

18 października grupa wyjechała do Kolonii, gdzie zaplanowano klika, atrakcyjnych punktów 

programu. Program rozpoczynała wizyta w kościele Braci Mniejszych Minorytów w centrum Kolonii, 

gdzie przywitał wszystkich uczestników ks. Ottmar Dillenburg – Prezes Generalny Międzynarodowego 

Dzieła Kolpinga. Po wspólnej modlitwie przy grobie bł. Adolpha Kolpinga, zwiedzeniu kościoła i 

pamiątkowym zdjęciu przy pomniku Patrona Dzieła Kolpinga, uczestnicy wizyty udali się na spotkanie 

z przedstawicielami Międzynarodowego Dzieła Kolpinga na temat prowadzonych projektów 

międzynarodowych i partnerstw, z naciskiem na zagadnienia pomocy rozwojowej i edukacji globalnej. 

Prelekcja wywołała ożywiona dyskusję, spowodowaną głównie pojawiającymi się pytaniami ze strony 

polskich uczestników – zwłaszcza osób, które mają dłuższe niż projektowe doświadczenie w zakresie 

edukacji globalnej. 

Po obiedzie zaplanowano wizytę w muzeum kultur świata – ogromna ekspozycja artefaktów z całego 

świata, dokumentująca bogactwo i różnorodność kultur, zachwyciła Polaków. Niestety ograniczenia 
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czasowe spowodowały, że zwiedzający nie mogli w pełni delektować się ofertą muzeum. Uczucie 

niedosytu zostało zaspokojone zakupami w sklepie „Weltladen“, oferującym towary Fairtrade.  

Ostatnim punktem wizyty w Kolonii było zwiedzanie kolońskiej katedry, po której oprowadzali nas 

członkowie miejscowej Rodziny Kolpinga. 

Dzień kończyła kolacja – już w Essen – którą przygotowali dla gości z Polski członkowie niemieckiego 

Dzieła Kolpinga.  

Kolejny dzień pobytu polskiej grupy zaplanowano w Essen, w Centralnym Domu Kolpinga 

(„Kolpinghaus Zentral”) – siedzibie Związku Diecezjalnego. Przed południem odbyła się prezentacja 

referenta z Paderborn na temat kolpingowskiej pomocy rozwojowej dla meksykańskich producentów 

kawy „Tatico”. Prelekcja zawierała bardzo dużo ciekawych informacji, a sam prelegent, który 

uczestniczy w kolpingowskim  programie dot. kawy Tatico od jego początku, potrafił znakomicie 

odpowiedzieć na wszystkie, niekiedy bardzo szczegółowe  pytania słuchaczy. Kolejnym punktem 

programu w tym dniu była prelekcja Klaudii Rudersdorf dotycząca produktów sprawiedliwego handlu 

wraz z prezentacją towarów GEPA. Finałem wystąpienia Klaudii było zaproszenie wszystkich 

słuchaczy do wspólnego przygotowania kolacji właśnie z produktów pochodzących ze sprawiedliwego 

handlu. Wspólne gotowanie polsko-niemieckiej grupy było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń 

(przepisów) i doskonałą zabawą.  

Przed kolacją polska grupa została zaproszona do uczestnictwa w wieczornej mszy św. w katedrze 

w Essen. 

Wieczór zakończyła wspólna kolacja w trakcie, której spożywano przygotowane wspólnie potrawy, 

które okazały się bardzo smaczne. Był to już epizod kończący program wizyty w Essen. 

Następnego dnia po śniadaniu grupa wyjeżdżała z Essen, żegnana przez niemieckich Kolpingowców, 

którzy przez cały pobyt otaczali opieką polskich uczestników wizyty…”      

 

▪ Seminarium „Aktywni Młodzi - lokalnie i globalnie” 

W dniach 11-13.10.2013 r. odbyło się seminarium dla liderów kolpingowskich świetlic w ramach 

projektu „Aktywni Młodzi  - lokalnie i globalnie” prowadzone przez dyrektora FDK. Od piątku do 

niedzieli uczestnicy wzięli udział w zajęciach oraz wykładach poświęconych tematyce edukacji 

globalnej. Przybliżono zakres tematyczny oraz metodologię, a także przedstawiono praktyczne 

sposoby wykorzystania zagadnień edukacji globalnej w zajęciach świetlicowych. Swoim 

doświadczeniem podzielili się również zaproszeni goście z zagranicy: Hubert Tintelott z Niemiec oraz 

Hildegard Holenstein i Ruth Rumo ze Szwajcarii. W ramach  seminarium, wygłoszono  następujące 

referaty i przedstawione prezentacje: 

o Izabela Parkitna – Mierzwa, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK: „Dlaczego 

edukacja globalna w świetlicy” – warsztaty z praktycznymi sposobami wykorzystania 

zagadnień edukacji globalnej w zajęciach świetlicowych  

o Izabela Parkitna – Mierzwa, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK: „Zakres 

tematyczny i metody edukacji globalnej” (warsztaty)  

o Hubert Tintelott, Kolping International: „Impulsy dla edukacji globalnej –  z 

Katolickiej Nauki Społecznej oraz dokumentów podstawowych Międzynarodowego 

Dzieła Kolpinga” 

o Hildegard Holenstein i Ruth Rumo, Kolping Schweiz: „Przykłady działań w 

kolpingowskim świecie. Z perspektywy szwajcarskiego Dzieła Kolpinga” 

o Sylwia Gajownik, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK:  „Jak przekazywać 

wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość?” 
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▪ Warsztaty „Aktywni Młodzi - lokalnie i globalnie” 

 

Drugie spotkanie w ramach projektu „Aktywni Młodzi – lokalnie i globalnie” miało charakter 

warsztatowy i odbyło się  w dniach 15-17.11.2013 r., które prowadziła B. Michałek –członkini 

Zarządu FDK.  Tematem rozpoczynającym warsztaty była odpowiedzialna konsumpcja. Codzienne 

wybory konsumenckie, nawet te najdrobniejsze, wpływają w sposób pośredni oraz bezpośredni na 

środowisko, w którym powstały i ludzi, którzy je wyprodukowali. Nic dziwnego, że edukacja oraz 

kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich jest tak istotnym tematem. Sobota upłynęła 

na poznawaniu sposobów prowadzania praktycznych zajęć z edukacji globalnej. Cały dzień zajęcia 

były poprowadzone przez przedstawiciela Partnera „Eine Welt e.V. Leipzig”.  

W niedzielę natomiast uczestnicy warsztatów odwiedzili Park Edukacji Globalnej, gdzie odbyły się 

również warsztaty afrykańskie, a na własne oczy można było zobaczyć m. in. afrykańskie chaty, 

indiańskie tipi, igloo jak i domek mieszkańców Papui-Nowej Gwinei. W ramach seminarium 

przedstawiono referat i prezentację: 

o Magdalena Noszczyk, Polska Zielona Sieć: „Mniej znaczy lepiej? - o edukacji 

globalnej oczami konsumenta” 

o Dominika Kasprzak, Eine Welt Leipizig: „Edukacja globalna dla dzieci – z 

niemieckiego podwórka” 

 

1.2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

 

▪ Szkolenia i wynajem  

Fundacja opracowała w roku 2013 szeroką ofertę szkoleń  dla organizacji pozarządowych w zakresie 

przygotowywania projektów, księgowości, edukacji prawnej i zarządzania zespołem. W okresie od 

stycznia do marca 2013 r. w ramach działalności gospodarczej  zrealizowano trzy szkolenia w ramach 

działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania funduszy i księgowości. W szkoleniach 

uczestniczyło  25 osób. 

Przygotowano również  ofertę wynajmu sali szkoleniowej, dzięki której FDK w roku 2013 

wynajmowała  w ramach działalności gospodarczej salę konferencyjną i pomieszczenia biurowe. 
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2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE ZA ROK 2013 

 

PRZYCHODY  

 

  

▪ Dotacje i granty 

 

572 911,65 zł  

▪ Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych 

 

2040,00 zł  

▪ Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych 

 

0,00 zł  

▪ Działalność statutowa odpłatna 

 

0,00 zł  

▪ Przychody z działalności gospodarczej 

 

44 810,00 zł  

▪ Przychody finansowe 

 

146,25 zł  

   

 

WYSOKOŚĆ KWOT (kosztów) przeznaczonych na realizację 

celów statutowych, w tym: 

 

  

▪ Projekt „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” (Ecorys) 

 

 176 305,74 zł 

▪ Projekt „Aktywni młodzi, lokalnie i globalnie” (Ecorys) 

 

 50 862,37 zł 

▪ Projekt „Aktywni lokalnie, myślący globalnie” (ASOS) 

 

 146 951,12 zł 

▪ Projekt „Bliżej Obywatela” (Ecorys) 

 

 24 271,82 zł 

▪ Projekt „Rozwój globalny – globalna edukacja” (FWPN) 

 

 9999,50 zł  

▪ Konferencja Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła 

Kolpinga 

 

 152 688,13 zł 

▪ Pozostała działalność statutowa  

 

 11 338,80 zł 

▪ Pozostałe koszty finansowe i operacyjne  9717,26 zł 

 
   

WYSOKOŚĆ KWOT (kosztów) przeznaczonych na działalność 

gospodarczą  

 7931,24 zł 

 

POZOSTAŁE DANE: 

  

         

A. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI 
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Na umowę o pracę na dzień 31.12.2013 r. w Fundacji zatrudnione były 3 osoby (1,67 

etatu) - specjalista ds. edukacji globalnej oraz 2 prawników. Ponadto 16 osób 

zatrudnionych było na umowę zlecenie. 

 

B.  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH NA UMOWY O 

PRACĘ I UMOWY ZLECENIE PRZEZ FUNDACJĘ (BRUTTO) 

Wynagrodzenia: 164680,89 zł   

Nagrody: 0 zł 

Premie: 0 zł 

 

C. WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA 

(BRUTTO) WYPŁACANEGO ŁĄCZNIE: 

Członkom zarządu i innych organów Fundacji: nie wypłacono 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: nie wypłacono 

 

D. POŻYCZKI PIENIĘŻNE UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ Z PODZIAŁEM 

WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I 

WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK ORAZ PODANIE PODSTAWY 

STATUTOWEJ UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK 

Fundacja nie udzielała pożyczek.  

 

E. KWOTY NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU: 

 

ING Bank konto 1473, na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota  1,25 EUR 

ING Bank konto 7411, na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota 15806,64 PLN 

ING Bank konto 7429, na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota  6143,00 PLN 

ING Bank konto 3479, na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota 26277,86 PLN 

ING Bank konto 3487, na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota  34384,31 PLN 

ING Bank konto 0201, na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota  34245,16 PLN 

ING Bank konto 3495, na dzień 31.12.2013 r. łączna kwota 0,00 EUR 

 

F. WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH 

UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 

ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK 

Fundacja nie nabywała papierów wartościowych. 

 

G. NABYTE NIERUCHOMOŚCI, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ WYSOKOŚĆ 

KWOT WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE 

Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

 

H. NABYCIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI 

JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 3500 zł. 

Fundacja nie nabywała w roku 2013 r. środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł. 

 

I. WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH 

Aktywa: 349 588,16 zł 
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Zobowiązania: 310 956,62 zł  

J. DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z 

ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW 

STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ 

Fundacja nie prowadziła w roku 2013 r działalności statutowej odpłatnej. 

  

K. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (USŁUGI PAŃSTWOWE, ZADANIA 

ZLECONE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU TEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

Fundacja nie realizowała usług państwowych, zadań zleconych i zamówień 

publicznych. 

 

L. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU 

CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W 

SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 

 

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.:     ZUS i US łącznie 8935,40 

zł  

Składane deklaracje: CIT 8, CIT8/0, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS DRA, RCA, RSA 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Kopia bilansu Fundacji za rok 2013  

Kopia uchwały Zarządu Fundacji zatwierdzającej bilans. 
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