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NASZE DZIAŁANIA W ROKU 2018 
EDUKACJA GLOBALNA 

Odpowiedzialna konsumpcja i Sprawiedliwy Handel 
Od lipca do grudnia 2018 r. realizowaliśmy projekt pt. „Odpowiedzialny konsument. Moje codzienne 
wybory – nasza wspólna sprawa” dotyczący rozpowszechniania idei sprawiedliwego handlu 
i promocji kawy Tatico wśród Rodzin Kolpinga i na obszarze ich działania. 

Jego celem było podniesienie świadomości społeczeństwa oraz wzrost wiedzy na temat 
odpowiedzialnej konsumpcji i zasad sprawiedliwego handlu poprzez udział w seminariach 
i spotkaniach edukacyjnych oraz wydarzeniach (piknikach, festynach) realizowanych przy 
wsparciu kolpingowskich animatorów. 

W projekcie zorganizowaliśmy 27 przedsięwzięć edukacyjnych podnoszących wiedzę 
i świadomość w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i zasad sprawiedliwego handlu. Było to 16 
seminariów „Moja filiżanka kawy”, 10 spotkań edukacyjnych Fair Trade realizowanych przez 
animatorów oraz warsztaty kompetencyjne dla animatorów odpowiedzialnej konsumpcji. 
W działaniach tych wzięło udział  331 osób. Ponadto wiedza z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji 
i sprawiedliwego handlu była popularyzowana przez lokalnych animatorów oraz wolontariuszy 
podczas 18 wydarzeń upowszechniających (5 pikników i 13 stoisk informacyjnych), w których 
uczestniczyło ponad 3 tys. osób. W projekcie było zaangażowanych 16 Rodzin Kolpinga 
z następujących miejscowości: Bochnia, Brzesko, Chełmek, Chodzież, Dębno, Jarosław, Kraków, 
Luborzyca, Lipnica Mała, Łęczyce, Libiąż, Niewieścin, Oświęcim, Poręba Żegoty, Maków 
Podhalański i Staniszcze Wielkie.  

 

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków  
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. 



Warsztaty kompetencyjne z odpowiedzialnej konsumpcji 
W dniach 21-23.09.2018r. animatorzy, wytypowani z 16 Rodzin Kolpinga z całej Polski wzięli udział 
w warsztatach, których celem było poszerzenie ich wiedzy na temat odpowiedzialnej konsumpcji 
i przygotowanie do realizacji zadania: promowania idei sprawiedliwego handlu w swojej 
społeczności lokalnej. W programie warsztatów znalazły się m.in. tematyczne gry edukacyjne oraz 
opracowanie planu działań dla społeczności lokalnych w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji. 

Forum Odpowiedzialna Konsumpcja - Zrównoważony Rozwój 
W dniach 30.11.-1.12.2018 r. na Zamku w Niepołomicach zorganizowaliśmy Forum Odpowiedzialnej 
Konsumpcji. Uczestnicy mieli okazję poznać wiele różnorodnych i ciekawych zagadnień 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym sprawiedliwego handlu. Rozmawiano 
o programach i projektach Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Nie zabrakło również spotkania 
z przedstawicielami Dzieła Kolpinga z Hondurasu oraz z Meksyku, czyli z krajów, z których 
pochodzi nasza kawa Tatico. Dyrektor Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii opowiadał o projektach 
rozwojowych z perspektywy fundatora. Maria Huma z Fundacji „Kupuj odpowiedzialnie” 
przedstawiała możliwości, jakie mamy, by stać się świadomymi konsumentami. Przeprowadzono 
również podsumowanie projektu „Odpowiedzialny konsument. Moje codzienne wybory – nasza 
wspólna sprawa”, w ramach którego przez ostatnie kilka miesięcy 16 Rodzin Kolpinga zachęcało 
swoje społeczności lokalne do poznania i wprowadzanie w życie zasad sprawiedliwego handlu. 



Projekt „COFFEE”- współpraca na 
rzecz ekonomii solidarnej 
W listopadzie 2018 r. rozpoczęliśmy realizację 
projektu COFFEE (Cooperation for Fair 
Economy & Education),  finansowanego 
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 projektu są następujące 
podmioty: 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) oraz 
FRDL Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 

Projekt COFFEE jest 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. Ma on na celu budowanie potencjału 
organizacji, które zajmują się m.in. 
aktywizacją zawodową młodzieży w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości w sektorze 
ekonomii solidarnej i sprawiedliwego handlu. 
Projekt będzie realizowany do 30 
października  2020 r. 

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 dobrych praktyk i rozwiązań 
w obszarze Open Eyes Economy; 

Rozwój potencjału międzynarodowej 
współpracy partnerów projektu. 



W roku 2018 odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Krakowie „Kick-off” (spotkanie 
startowe) dla koordynatorów z ramienia instytucji uczestniczących w projekcie. 

Aktywne obywatelstwo seniorów – projekt Erasmus + 
W ramach programu Erasmus + w grudniu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu 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 są: Kolpingovo dielo na Slovensku (Słowacja), Kolping International Association (Niemcy), 
Avangard Personal Consulting (Bułgaria), Andragoski zavod Maribor – Ljudska Univerza 
(Słowenia). 

Głównym celem projektu jest 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 okresie realizacji projektu (01.12.2018 – 28.02.2021) instytucje partnerskie rozwiną współpracę 
podczas zaplanowanych 6 spotkań międzynarodowych oraz 2 międzynarodowych wymian dla 
seniorów na Słowacji i w Niemczech. 

Projekt „Glokalizacja w edukacji dorosłych” – podsumowanie 

Idea projektu realizowanego w okresie od września 2017 do kwietnia 2018 r. opierała się na 
wymianie wiedzy, doświadczeń i praktyk w zakresie działań edukacyjnych na rzecz osób 
dorosłych, prowadzonych przez partnerów projektu: LGD Dolina Raby, Fundacja Dzieła Kolpinga 
w Polsce, Dzieło Kolpinga na Słowacji, Łotewskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Głównym rezultatem projektu było poznanie różnych metod edukacji osób dorosłych, narzędzi 
uczenia stosowanych w kształceniu dorosłych oraz wymiana dobrych praktyk dydaktycznych 
w takich tematach jak: 

Glokalizacja i zrozumienie jej fenomenu – globalne doświadczenie, doświadczenie lokalne; 
Procesy formowania różnych zależności – globalizacja, lokalizacja, glokalizacja; 
Powiązania między terminami określającymi zjawisko glokalizacji – globalny, lokalny, 
personalny, łączenie globalnego i lokalnego wpływu w życiu osobistym i codziennym życiu 
lokalnym, wspólnotowym; 
Wpływ globalizacji na życie osobiste, procesy lokalne i regionalne; 
Połączenie inicjatyw lokalnych i globalnego wpływu; 
Zrozumienie różnych kontekstów współczesnego życia człowieka; 
Nowa koncepcja kluczowych kompetencji w rozwoju glokalizacji – podstawowy zestaw 
wiedzy, umiejętności i postaw, które wszyscy potrzebują do osobistego spełnienia i rozwoju, 
aktywnego obywatelstwa, włączenia społecznego i zatrudnienia. 



Organizacje uczestniczące uzyskały nowe 
kontakty międzynarodowe, dostęp do dobrych 
praktyk w obszarze edukacji dorosłych, lepiej 
wykształconych pracowników, wolontariuszy, 
współpracowników, identyfikację nowych 
pomysłów w zakresie edukacji dorosłych na 
obszarze swojego działania, wzmocnienie 
w obszarze partnerstwa, współpracy, 
sieciowania organizacji, dostęp do nowych 
materiałów edukacyjnych, metod, narzędzi 
prezentowanych przez partnerów projektu. 

Warsztaty w Nowym Wiśniczu 
„Glokalizacja, klucz do 
zrównoważonego rozwoju 
i zrównoważonej edukacji 
dorosłych” 
W dniach 22-25.03.2018 r. w Nowym Wiśniczu 
odbyły się warsztaty „Glokalizacja, klucz do 
zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej 
edukacji dorosłych”, które zakończyły 
działania projektu „Glokalizacja w edukacji 
dorosłych”. 

Główne rekomendacje dla partnerów 
uczestniczących w projekcie to: 

a) Budując projekty edukacyjne i programy dla 
dorosłych, należy stosować w większym 
stopniu podejście strategiczne – łączenie 
lokalnych projektów edukacyjnych 
z dokumentami strategicznymi na różnych 
poziomach (terytorialnym, krajowym, 
światowym, lokalnym, tematycznym) tak, aby 
rozwijać u dorosłych kompetencje 
przekrojowe, uniwersalne (np.: krytyczne 
myślenie, umiejętność dyskusji, wyciągania 
wniosków, analizy, myślenia projektowego), 
a nie tylko specyficzne dla danego zawodu, 
czy specjalistyczne;  

b) W budowaniu projektów i programów 
edukacji dorosłych należy dążyć do łączenia 
lokalnego wkładu edukacyjnego z globalnym 
wpływem. Trzeba starać się określać globalny 
wpływ naszych działań edukacyjnych, 
wskaźniki globalnego oddziaływania i ich 
narzędzia pomiaru; 

c) W ramach edukacji dorosłych należy 
rozwijać aktywność sieci lokalnych i łączyć 
lokalne sieci z sieciami międzynarodowymi, 
budować partnerstwa na różnych poziomach;  



d) W ramach edukacji dorosłych należy w pracy z lokalnymi mieszkańcami, lokalnymi 
społecznościami, uchwycić globalny wpływ działań lokalnych tych społeczności; 

e) W ramach edukacji dorosłych należy starać się wykorzystywać lokalne materiały i zasoby, aby 
budować potencjał lokalnej społeczności, rozwijać lokalne inicjatywy, ale z globalnymi celami 
i poprzez to łączyć lokalne inicjatywy z globalnymi celami. 

Seminarium dla młodzieży w Tarnowie i Nowym Targu 
W dniach 21-26.05.2018r. odbyło się seminarium pod tytułem „Wspólnie dla państwa 
sprawiedliwego społecznie”, które zostało zorganizowane w partnerstwie z Kommende Dortmund 
- instytutem społecznym działającym przy Archidiecezji Paderborn. Program otrzymał wsparcie 
finansowe Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. 

Uczestnicy – uczniowie szkół średnich z Tarnowa i Nowego Targu – mieli możliwość udziału 
w różnych wykładach i warsztatach, które obejmowały m.in. następujące tematy: problemy 
społeczne, młodzież w Europie oraz solidarność – kluczowa zasada katolickiej nauki społecznej. 
Na przykładach pracy społecznej miasta Tarnowa i Nowego Targu oraz instytucji takich jak Caritas 
i Dzieło Kolpinga, uczestnicy nawiązali kontakt z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i odkryli nowe możliwości działania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
działania i projekty skierowane do młodzieży, dotyczące aktywności na rynku pracy oraz kwestie 
dotyczące sprawiedliwego handlu przybliżone na przykładzie kawy Tatico. 



POMOC ROZWOJOWA 
Kolpingowska  KAWA TATICO – FAIR i BIO 
W roku 2018 r. kontynuowaliśmy działania w zakresie propagowania idei Sprawiedliwego Handlu 
poprzez promocję i dystrybucję kawy TATICO, której ziarna pochodzą m.in. z plantacji kawy 
uprawianych przez członków Dzieła Kolpinga w Meksyku i Hondurasie. Możliwość szerokiej 
promocji dał nam projekt „Odpowiedzialny Konsument. Moje codzienne wybory – nasza wspólna 
sprawa” oraz projekt COFFEE przygotowany w oparciu o współpracę z Dziełem Kolpinga 
w Paderborn, ale także w Hondurasie i w Meksyku oraz LANGEN Kaffee. 
Pragniemy docierać z ofertą kawy TATICO - FAIR i BIO do naszych Rodzin Kolpinga i ich członków, 
ale także propagować ją szerzej wśród innych organizacji pozarządowych, a także koneserów 
kawy poprzez sklep internetowy. 
 

WSPÓŁPRACA 

Partnerzy  
W ramach realizowanych projektów i wspólnych działań współpracowaliśmy w roku 2018 
z partnerami: Kolping International, Dzieło Kolpinga w Hondurasie, Dzieło Kolpinga w Meksyku, 
Dzieło Kolpinga w Paderborn, Dzieło Kolpinga w Rumunii, Dzieło Kolpinga na Słowacji, Dzieło 
Kolpinga w Szwajcarii, Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Łotewskie Forum Obszarów 
Wiejskich (Latvias Lauku Forum), Avangard Personal Consulting (Bułgaria), Andragoski zavod 
Maribor – Ljudska univerza (Słowenia), Langen Kaffee, Fundacja Konrada Adenauera. 

 

O ekologii w Krakowie 
W dniach 20-22.04.2018 r. z udziałem 30 osób odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Grupy ds. 
Współpracy Partnerskiej. Jest to gremium Międzynarodowego Dzieła Kolpinga skupiające osoby 
odpowiedzialne za pracę z kolpingowskimi partnerami głównie z krajów Globalnego Południa, 
w tym  m.in. Brazylią, Meksykiem, Boliwią, Paragwajem, Kenią czy Ugandą. 
Spotkanie, które odbywało się w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu rozpoczęło się referatem pt. 
„Aktualna sytuacja polityczna w Polsce” wygłoszonym przez red. Adama Sosnowskiego.  
Działania Kościoła Katolickiego w Polsce w obszarze ochrony środowiska i problemów 
klimatycznych przedstawił ks. dr Witold Kania w wystąpieniu pt. „Ethos i ekologia”.  
Uczestnicy odwiedzili także prowadzony przez xx.Salezjanów w Krakowie Park Edukacji Globalnej 
czyli tzw. Globalną Wioskę, w której można obejrzeć eksponaty z całego świata i przyjrzeć się 
sytuacji życiowej ludzi z różnych kontynentów.  
W ramach spotkania zaprezentowane zostały materiały dydaktyczne w zakresie edukacji globalnej 
i pomocy rozwojowej wykorzystywane w pracy grup kolpingowskich w Niemczech i Szwajcarii. 
W zebraniu uczestniczył również Sekretarz Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, 
dr Markus Demele, który w swoim wystąpieniu wskazał możliwości rozwoju Dzieła Kolpinga jako 
organizacji członkowskiej. 
 

O współpracy rozwojowej w Kolonii 
W dniach 12-14.10 2018r. Beata Harasimowicz – dyrektor Fundacji uczestniczyła w Kolonii 
w spotkaniu niemieckich przedstawicieli Dzieła Kolpinga ds. współpracy partnerskiej. Członkowie 
Zarządu naszej Fundacji uczestniczą w spotkaniach tego gremium od roku 2015, kiedy to 
rozpoczęliśmy działania na rzecz współpracy rozwojowej. 



Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja na temat zasad i szans certyfikacji 
produktów w ramach sprawiedliwego handlu.  
Elizabeth Schech, kierownik Działu Fundraisingu Kolping International przedstawiła najnowsze 
pomysły pozyskiwania środków na działania w zakresie pomocy rozwojowej, w szczególności 
w zakresie zdobywania regularnych darczyńców indywidualnych. Przedstawiła również plany 
związane z obchodami 50-lecia kolpingowskiej współpracy rozwojowej. W ramach spotkania 
uczestnicy prezentowali akcje fundraisingowe (np. akcja 72 godziny, spotkanie kulinarne Jeden 
Świat), a także intensywnie wymieniali się swoimi doświadczeniami. O działaniach Dzieła Kolpinga 
w Argentynie mówił Peter Schwab, referent ds. Ameryki Południowej w Kolping International. 
 

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 
należy obecnie 55 organizacji – zróżnicowanych zarówno pod względem wielkości, jak i profilu 
i obszaru geograficznego działań. Dzięki członkostwu w tej sieci mamy dostęp do bieżących 
wydarzeń i informacji w zakresie edukacji globalnej i pomocy rozwojowej. 

 

INNE DZIAŁANIA 
Z pożytkiem dla seniora – porady prawne 
Od maja do grudnia 2018 r. realizowaliśmy projekt „Wsparcie prawno-doradcze dostępne 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 591 osób. Realizowano je w Centrum w Krakowie 
i czterech Punktach Porad Prawnych i Obywatelskich przy Rodzinach Kolpinga w Bochni, Brzesku, 
Oświęcimiu i Makowie Podhalańskim oraz w ramach porad mobilnych realizowanych w małych 
miejscowościach. Ponadto 183 seniorów uczestniczyło w 12 warsztatach edukacyjnych „Wiem – 
Potrafię – Działam” o tematyce obejmującej takie istotne zagadnienia jak: zasady racjonalnego 
i bezpiecznego pożyczania pieniędzy, sprawy mieszkaniowe, formy przekazywania własności, 
prawo konsumenckie, rodzinne i prawo pacjenta. 
W 6 kursach komputerowych „E-senior – E-obywatel” wzięło udział 90 seniorów. W okresie 
realizacji projektu prowadzony był portal tematyczny Bliżej Obywatela www.prawo.kolping.pl   

http://www.prawo.kolping.pl


NASZE PLANY NA ROK 2019 
STYCZEŃ – KWIECIEŃ PRACA NAD NOWYMI PROJEKTAMI  
W pierwszych czterech 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. 

17-23 LUTY MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU COFFEE  
W Danlí (Honduras) odbędzie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu  COFFEE - cooperation for fair 
economy & education  finansowanego w ramach programu Erasmus+ przez Agencję Wykonawczą ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+ 
Youth Capacity Building. 

18-21 MARCA MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE KICK –OFF W KRAKOWIE  
W Krakowie odbędzie się pierwsze międzynarodowe  spotkanie Kick-off  (warsztaty startowe) dla 
koordynatorów z ramienia instytucji uczestniczących w projekcie Erasmus + pt. „Aktywne obywatelstwo 
poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie wśród seniorów”. 

KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SENIORÓW 
Planujemy realizację projektu edukacji globalnej dla seniorów pt. „Zmiany w świecie – zmiany we mnie – 
aktywność społeczna promująca integrację” dofinasowanego z programu ASOS.  

26 KWIETNIA ZEBRANIE RADY FUNDACJI  
Zebranie Rady Fundacji z udziałem przedstawicieli Kolping International: dyrektor zarządzającej Karin 
Wollgarten i Gregora Federhena, referenta ds. Europy Środkowo-Wschodniej oraz czterech przedstawicieli 
ZCDK – Przewodniczącego Rady Roberta Prusaka, prezesa ks. Józefa Jakubca oraz Grażyny Rzepki-Płachty 
i Bożeny Wojdyły. 

17-20 CZERWCA MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE W BUŁGARII  
W ramach projektu Erasmus + „Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe 
życie wśród seniorów” odbędzie się spotkanie partnerskie w Bułgarii. 

SIERPIEŃ 2019 WYMIANA MŁODZIEŻOWA W MEKSYKU  
W ramach projektu COFFEE planujemy realizację spotkania młodzieżowego w Meksyku. 

SIERPIEŃ 2019 MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW MŁODZIEŻOWYCH W MEKSYKU 

W ramach projektu COFFEE planujemy realizację spotkania dla pracowników młodzieżowych w Meksyku. 

30 WRZEŚNIA - 3 PAŹDZIERNIKA MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE W 
SŁOWENII  
W ramach projektu Erasmus + odbędzie się spotkanie partnerskie w Słowenii. 

PAŹDZIERNIK 2019 MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W NIEMCZECH 

W ramach projektu COFFEE planujemy realizację spotkania dla pracowników młodzieżowych w Niemczech 
(Bonn, Kolonia, Hamburg, Berlin, Medebach). 

PAŹDZIERNIK 2019 PRAKTYKI MŁODZIEŻOWE W NIEMCZECH  
W ramach projektu COFFEE planujemy realizację praktyk dla pracowników młodzieżowych w Medebach. 

2-5 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE W NIEMCZECH 
W ramach projektu Erasmus + „Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe 
życie wśród seniorów” odbędzie się spotkanie partnerskie w Niemczech. 

GRUDZIEŃ KONFERENCJA „ZMIANY W ŚWIECIE, ZMIANY WE MNIE” 
Planujemy realizację konferencji o tematyce edukacji globalnej. 
 

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