
www.fundacja.kolping.pl

Nasza misja: Jako chrześcijanie,  
we współpracy ze społecznościami 
lokalnymi, budujemy odpowiedzialność 
za sprawiedliwy i solidarny —
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Obecność 24 Rodzin Kolpinga – 16 z Polski i 8 z Niemiec to bilans seminarium polsko-
niemieckiego, które zorganizowaliśmy w dniach 13 – 15 maja br. w Gródku nad Dunajcem 
pod hasłem „Społeczeństwo obywatelskie dla zrównoważonego rozwoju”. Tematyka spotkania 
skupiała się wokół zagadnień papieskiej Encykliki „Laudato Si” oraz uchwalonych przez ONZ 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie spotkania prelekcje wygłosili zewnętrzni eksperci: 
p. Maciej Janczak – zastępca dyrektora Depar tamentu Narodów Zjednoczonych i Praw 
Człowieka w MSZ RP i o. Stanisław Jaromi – franciszkanin, dr filozofii, ekolog, a także dr Markus 
Demele – sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga oraz Klaudia Rudersdorf 
– przewodnicząca Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen. Omówienie zagadnień 
zrównoważonego rozwoju w ujęciu kolpingowskim stanowiło punkt wyjścia do warsztatowej 
pracy uczestników spotkania, którzy zastanawiali się jak Rodziny Kolpinga w Polsce i Niemczech 
mogą realizować cele rozwojowe ONZ w obszarach edukacji i równości szans, walki z głodem, 
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi czy rynku pracy.

W roku 2016 rozpoczęliśmy współpracę w zakresie propagowania sprawiedliwego handlu, 
w szczególności kawy TATICO, której ziarna pochodzą z plantacji członków Dzieła Kolpinga 
z Meksyku i Hondurasu, a kawa posiada cer tyfikat Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). 
Podczas organizowanego w maju polsko-niemieckiego seminarium rozpoczęliśmy promo-
cję kawy TATICO w Polsce i wzięliśmy udział w światowym wyzwaniu WORD FAIR TRADE 
CHALLANGE, czyli największej przerwie kawowej na świecie. W kolejnych miesiącach 
promowaliśmy kawę TATICO na wszystkich spotkaniach kolpingowskich w Polsce. 

W dniach 12-14 grudnia 2016r. w Gdowie odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu 
„GLOKALIZACJA W EDUKACJI DOROSŁYCH” finansowanego z programu Erasmus+. Fundacja 
Dzieła Kolpinga w Polsce jest par tnerem i jednym z pomysłodawców projektu, którego liderem 
jest Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele par tnerów 
projektu, czyli naszej Fundacji, Dzieła Kolpinga na Słowacji oraz Forum Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na Łotwie (Latvian Rural Forum), a jego tematyka dotyczyła rozwoju lokalnego 
inicjowanego przez społeczność lokalną. 

W dniach 29 września – 2 października 2016r. w Kownie na Litwie zostały zorganizowane 
warsztaty, których tematem przewodnim była edukacja rozwojowa w Europie. Spotkanie odbyło 
się w ramach projektu „Strengthening global awareness in the local communities – Kolping 2020 
Strategy”. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele: Polski, Słowacji, Rumunii, 
Słowenii, Niemiec i Litwy (która tym razem pełniła funkcję gospodarza). Uczestnicy mieli okazję 
zwiedzić park ekologiczno-edukacyjny w Wilnie, gdzie realizowany jest nowatorski pomysł 
prowadzenia modelowych upraw na niewielkiej przestrzeni dostępnych dla społeczności lokalnej 
oraz propagowanie kreatywnego recyclingu.

Seminarium pn. „Społeczeństwo obywa-
telskie dla zrównoważonego rozwoju”
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Word Fair Trade Challange
i kawa TATICO

Warsztaty z edukacji globalnej
na Litwie

NASZE DZIAŁANIA W ROKU 2016

Rekolekcje Laudato si 
W dniu 14.10.2016 r. przygotowaliśmy rekolekcje pod hasłem „Wezwanie do nawrócenia Kościoła 
i świata w encyklice Laudato si”, które poprowadził o.dr Stanisław Jaromi OFMConv. Ich celem 
było wyjaśnienie pojęcia ekologia integralna, która podkreśla, że troska o bliźnich i o przyrodę jest 
ważną częścią naszego chrześcijańskiego powołania. W spotkaniu wzięło udział 56 przedstawicie-
li z 9 Rodzin Kolpinga, którzy na zakończenie rekolekcji uczestniczyli w szczególnej celebracji  
pt. Święto Stworzenia zaproponowanej przez Ojca Św. Franciszka. Następnie uczestniczyli w co-
rocznej pielgrzymce Rodzin Kolpinga do trzech Sanktuariów krakowskich.

Glokalizacja w edukacji dorosłych –
warsztaty w Polsce
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W roku 2016 kontynuowana była akcja fundraisingowa „Wiaderko Prądu”, przygotowana 
we współpracy z Dziełem Kolpinga w Ugandzie. W ramach akcji zebrano fundusze na 
zakup paneli słonecznych dla rodzin mieszkających w małych ugandyjskich miejscowo-
ściach w dystryktach Jinja, Kibale, Hoima, Kasese, Arua, Kabale i Lira, które nie mają 
dostępu do prądu. Zbiórka realizowana była poprzez stronę internetową www.wiaderko-
pradu.pl wyposażoną w moduł do dokonywania wpłat. W lipcu 2016 r. do Dzieła Kolpinga 
w Ugandzie przekazano kwotę 5000 Euro, dzięki której zakupiono panele słoneczne dla 
najbardziej potrzebujących rodzin. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, w tym Rodzinom 
Kolpinga, które włączyły się do naszej akcji, ofiarując nie tylko środki finansowe,  
ale i swój czas, by propagować akcję podczas przyparafialnych zbiórek. 

Od lipca do grudnia 2016r. realizowaliśmy projekt „Z pożytkiem dla seniora” w ramach 
Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020. 
Miał on na celu zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego 
a jego grupę docelową stanowiły osoby w wieku 60+ znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej i mające potrzebę skorzystania z porad prawnych lub obywatelskich. W ramach 
projektu z porad prawnych skorzystało 667 osób. Zorganizowano także 8 warsztatów 
edukacyjnych oraz 8 spotkań w ramach porad prawnych mobilnych. Seniorzy wzięli udział 
także w 5 kursach komputerowych. W realizacji projektu uczestniczyło 5 Rodzin Kolpinga.

Akcja „Wiaderko prądu”

POMOC ROZWOJOWA

WSPÓŁPRACA

INNE DZIAŁANIA

Z pożytkiem dla seniora – porady prawne

W ramach realizowanych projektów i wspólnych działań współpracowaliśmy w roku 
2016 z Par tnerami: Kolping International, Dzieło Kolpinga w Hondurasie, Dzieło Kolpinga 
na Litwie, Dzieło Kolpinga w Meksyku, Dzieło Kolpinga w Paderborn, Dzieło Kolpinga 
w Rumunii, Dzieło Kolpinga na Słowacji, Dzieło Kolpinga w Słowenii, Dzieło Kolpinga 
w Szwajcarii, Dzieło Kolpinga w Ugandzie, Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, 
Łotewskie Forum Obszarów Wiejskich (Latvias Lauku Forum).

Projekt Erasmus: Edukacja Globalna 

Projekt Erasmus: Glokalizacja
w edukacji dorosłych

Partnerzy

W roku 2016 w ramach projektu Erasmus+ pt. „Wzmocnienie świadomości globalnej 
w społecznościach lokalnych – strategia Dzieła Kolpinga do 2020” zrealizowano 3 międzynaro-
dowe spotkania: w Banskiej Stiavnicy, w Kownie i w Kolonii z udziałem animatorów edukacji 
globalnej. Par tnerami projektu są Dzieła Kolpinga na Litwie, Słowacji, w Rumunii i Słowenii 
oraz Kolping International.

W roku 2016 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn: „Glokalizacja w edukacji 
dorosłych" w ramach programu Erasmus+. Liderem projektu jest Stowarzyszenie LGD 
"Dolina Raby" a par tnerami – Dzieło Kolpinga na Słowacji i Łotewskie Forum Obszarów 
Wiejskich (Latvias Lauku Forum). Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń 
i wiedzy w działaniach edukacyjnych na rzecz osób dorosłych, jakie prowadzą organizacje 
pozarządowe w kontekście aspektu lokalnego i globalnego. Grupy docelowe projektu 
to członkowie organizacji par tnerskich, koordynatorzy projektów i wolontariusze 
działający w zakresie edukacji dorosłych, trenerzy, instruktorzy, członkowie zarządów 
odpowiedzialni za kształcenie dorosłych, członkowie sieci państw par tnerskich projektu- 
Polski, Słowacji i Litwy. 
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Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
31-436 Kraków, ul. Żułowska 51
Tel.: 12 418 77 61, 12 418 77 72
E-mail: fundacja@kolping.pl
www.fundacja.kolping.pl

KONTAKT

STYCZEŃ – CZERWIEC LAUDATO SI  –  SPOTKANIA EDUKACYJNE 
W I półroczu 2017 r. kontynuować będziemy spotkania edukacyjne na temat Encykliki „Laudato si”. 

5-8 KWIETNIA – EUROPEJSKIE SPOTKANIE W BANSKIEJ STIAVNICY 
Warsztaty w ramach projektu ERASMUS+ nt. lokalnych wzorów kultury i życia społecznego oraz lokalnej tożsamości i współpracy  
na rzecz rozwoju obszarów lokalnych z udziałem partnerów projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych”.

26-30 KWIETNIA – EUROPEJSKIE SPOTKANIE W KRAKOWIE
Warsztaty w Krakowie w ramach projektu ERASMUS+ nt. strategii Dzieła Kolpinga w zakresie edukacji globalnej z udziałem 
przedstawicieli Dzieła Kolpinga na Słowacji, na Litwie, w Rumunii, Słowenii i Dzieła Kolpinga w Muenster. 

9 MAJA – ZEBRANIE RADY FUNDACJI 
Zebranie Rady Fundacji z udziałem przedstawicieli Kolping International: dyrektora zarządzającego Bernharda Burgera i Gregora 
Federhena, referenta ds. Europy Środkowo-Wschodniej.

31 MAJA – 3  CZERWCA EUROPEJSKIE SPOTKANIE W KRAKOWIE
Spotkanie w Krakowie w ramach projektu ERASMUS+ z udziałem partnerów projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych”: 
Dzieła Kolpinga w Polsce i na Słowacji oraz LGD Dolina Raby oraz Forum Obszarów Wiejskich z Łotwy.

LIPIEC – MIĘDZYPOKOLENIOWE EKOLOGICZNE DNI SKUPIENIA
W Rabce planujemy zorganizowanie międzypokoleniowych ekologicznych dni skupienia dla rodzin z dziećmi.

WRZESIEŃ – WIZYTA W LIMIE (PERU)
Przedstawiciele Fundacji wezmą udział w zebraniu generalnym międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Będziemy rozmawiać  
nt. współpracy projektowej z przedstawicielami innych związków kolpingowksich.

PAŹDZIERNIK – EUROPEJSKIE SPOTKANIE NA ŁOTWIE 
Spotkanie na Łotwie w ramach projektu ERASMUS+ z udziałem partnerów projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych”:  
Dzieła Kolpinga w Polsce i na Słowacji oraz LGD Dolina Raby oraz Forum Obszarów Wiejskich z Łotwy.

LISTOPAD – TYDZIEŃ EDUKACJI  GLOBALNEJ 
Przeprowadzimy akcje promocyjne w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

NASZE PLANY NA ROK 2017


