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NASZE DZIAŁANIA W ROKU 2020 
EDUKACJA GLOBALNA 

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),  

• 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. 

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. 



Działania zrealizowane w 2020 r:  

• Międzynarodowe Spotkanie Partnerów 
Projektu w Rumunii w dniach 17-23 lutego 
2020 r. Program wizyty obejmował 
seminarium na temat narzędzi analizy 
interesariuszy i zarządzania intere-
sariuszami poprzez ich zaangażowanie 
w projekty ekonomii społecznej, 
sprawiedliwego handlu i rozwoju 
młodzieży, warsztaty poświęcone 
tematyce podręcznika, prezentującego 
narzędzia i metody edukacji młodzieży w 
temacie sprawiedliwego handlu, ekonomii 
społecznej i aktywizacji młodzieży oraz 
wizyty studyjne w Inkubatorze 
społecznym w Bukareszcie, prowadzącym 
działania wspierające młodzież z grup 
defaworyzowanych, Instytucie ekonomii 
społecznej w Bukareszcie oraz w Fundacji 
Veritas w Sighisoarze, prowadzącej 
międzynarodową kawiarnię, w której 
młodzież uczy się zawodu i pracuje. 
Możliwość wymiany dobrych praktyk 
w zakresie ekologii i ochrony przyrody 
dała wizyta na Farmie Cobor prowadzonej 
przez Fundację Conservation Carpathia. 

• Opracowanie koncepcji podręcznika 
w projekcie, który będzie prezentował 
dobre praktyki edukacyjne dla młodzieży 
w zakresie ekonomii solidarnej 
i sprawiedliwego handlu. 

Kolejne działania projektowe planowane na 
rok 2020 (m.in. Tydzień Fair Trade 
w Krakowie, mobilności pracowników 
młodzieżowych w Polsce, Rumunii 
i Hondurasie i wizyta w palarni kawy 
w Niemczech) ze względu na pandemię 
zostały odwołane. Ze względu  na pandemię 
COVID -19 realizacja projektu została 
przedłużona do 31 marca 2021 roku, aby 
umożliwić partnerom zakończenie prac 
redakcyjnych związanych z przygotowaniem 
rezultatów intelektualnych projektu 
(podręcznika i filmu) i ich promocją online.  

 

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

Wkład własny do projektu został zapewniony 
dzięki dofinansowaniu w ramach Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 
udzielonemu przez narodowy Instytut 
Wolności na złożony przez nas projekt: „Kawa 
z wartościami” . 



AS: AKTYWNIE - SPOŁECZNIE  
– rozwijamy kompetencje społeczne wśród młodzieży 
To już kolejny rok realizacji projektu „AS: aktywnie – społecznie”, który Fundacja Dzieła Kolpinga 
w Polsce rozpoczęła 1 kwietnia 2019 r. na terenie Małopolski z naciskiem na obszar Krakowa 
i Oświęcimia. Ze względu na pandemię wydłużono czas realizacji projektu do marca 2022.  

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce młode osoby mają szansę 
rozwinąć kompetencje społeczne (a więc zgodnie z definicją - złożone umiejętności 
warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, 
nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego). Efektem tych działań jest podniesienie 
umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji oraz wyróżnienie się w przyszłości na rynku 
pracy (certyfikat ministerialny), a jednocześnie przygoda i nowe doświadczenie. 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 224 młodych osób (min. 60% kobiet) 
w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb 
i wymogów rynku pracy.  

W ramach ścieżki zaplanowano: 

• przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 

• nabywanie/wzmacnianie kompetencji społecznych - 3 bloki obejmujące 
wszechstronny rozwój wszystkich kompetencji społecznych wymienionych 
w klasyfikacji ESCO (warsztaty rozwijające15 kompetencji społecznych) 

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

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



Już udało nam się osiągnąć  
(za okres kwiecień 2019 -grudzień 2020): 

• zakwalifikowano już 173 osoby 

(111 kobiet) – co stanowi 77% docelowej 
grupy, 

• 173 osoby otrzymały również 

indywidualne wsparcie opiekuna 
uczestnika, 

• 163 osoby zostały objęte wsparciem 

warsztatowym w zakresie nabycia/
wzmocnienia kompetencji liderskich, 
komunikacyjnych czy 
międzykulturowych 

• 94 uczestniczek i uczestników 

zrealizowało wolontariat lub wzięło 
udział w akcji społecznej (inicjatywie 
młodzieżowej). 

Zapraszamy na stronę projektu:  
https://as.kolping.pl  

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. 
Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.4 
Młodzież solidarna w działaniu. 



O zrównoważonym rozwoju – 
projekt Erasmus +  

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 zakresie prezentowanych 
przez organizacje uczestniczące 
w działaniach.  

W 2020 roku zostały zrealizowane 
następujące działania międzynarodowe:  

• 23-26 stycznia 2020, Kolonia, Niemcy – 
pierwsze Międzynarodowe Spotkanie 
Projektowe mające na celu omówienie 
harmonogramu realizacji projektu przez 
koordynatorów oraz prezentacja przez 
niemieckiego partnera tematu 
warsztatowego „Ekologia, zrówno-
ważony rozwój i sprawiedliwość 

Aktywne obywatelstwo 
seniorów – projekt Erasmus + 
W ramach programu Erasmus+ od grudnia 
2018 r. realizujemy 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 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 spo- 
łecznym (np. umiejętności komputerowe, 
zagadnienia związane z edukacją globalną).  

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 
sprawiły, że od marca 2020 roku nie zostało 
zrealizowane żadne z zaplanowanych na 
2020 rok międzynarodowych spotkań: 
2 międzynarodowych wymian dla seniorów 
na Słowacji i w Niemczech oraz 2 spotkań 
dla kadry zarządzającej projektem i osób 
odpowiedzialnych za edukację senioralną.  

Czas realizacji projektu został przedłużony 
do 30 sierpnia 2021 roku. 

Partnerzy projektu opracowują  materiały 
do publikacji, które zgodnie z założeniami 
projektu zostaną przetestowane w praktyce 
przez seniorów podczas spotkań 
międzynarodowych w lecie 2021. Jeżeli 
sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi 
organizację tych spotkań, testowanie 
odbędzie się lokalnie w każdym z krajów 
partnerskich, a podsumowanie w formie 
zdalnej. 

Projekt jest finansowany ze środków 
programu Erasmus+ Unii Europejskiej. 



klimatyczna jako wskazówki dla grup 
samopomocy Kolpinga w ich wysiłkach 
edukacyjnych zmierzających do 
przekształcenia społeczności”. 

• 15-17 lipca 2020 – drugie 
Międzynarodowe Spotkanie Projektowe 
zorganizowane przez serbskiego 
partnera w formie konferencji online z 
wykorzystaniem platformy ZOOM.  Temat 
spotkania to „Projekt społeczny na rzecz 
zrównoważonego rozwoju - lokalne 
serbskie doświadczenia mające na celu 
zrównoważony globalny wpływ”. 

Kolejne międzynarodowe działania 
projektowe zostały przełożone na rok 2021 
i 2022, a realizacja projektu została 
przedłużona do 30 sierpnia 2022 roku.  

Organizacje partnerskie pracują nad 
przykładowymi narzędziami i dobrymi 

praktykami, które zostaną zaprezentowane 
podczas kolejnych spotkań projektowych 
oraz włączone do publikacji 
podsumowującej projekt, która będzie 
zatytułowana  „Sustainable education – 
guidelines for adult education on an 
example of Kolping movement” – Open 
Educational Resources (OER) 
(„Zrównoważona edukacja – przewodnik 
edukacji dorosłych na przykładzie Dzieła 
Kolpinga”). Publikacja w angielskiej wersji 
językowej będzie dostępna on-line na 
wolnych licencjach. 

Projekt jest finansowany ze środków 
Programu Erasmus+ Unii Europejskiej . 

Seniorze, nie jesteś sam! 
W związku z pandemią koronawirusa SARS-
CoV-2 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce w 
roku 2020 wspierała seniorów w ramach 
działania „Seniorze, nie jesteś  sam!” W 
ramach tej inicjatywy wolontariusze – z 
myślą o seniorach - podjęli się uszycia 
maseczek ochronnych. W sumie 
przygotowano 240 sztuk materialnych 
maseczek. Ponadto Fundacja włączyła się w 
akcję „Obiady dla seniorów” – młode osoby 
podjęły się dostarczania posiłków 
potrzebującym seniorkom i seniorom.   



Działamy dalej - bezpiecznie 
W ramach umowy nr 289/COVID/2020 
o realizację zadania w ramach Programu 
Wsparcia Doraźnego Organizacji Poza-
rządowych w zakresie Przeciwdziałania 
Skutkom COVID-19 (zleceniodawca: 
Narodowy Instytut Wolności) Fundacja 
Dzieła Kolpinga w Polsce zrealizowała 
w okresie V-IX .2020r. projekt pt.: Działamy 
dalej – bezpiecznie. 

Działania zostały tak zaplanowane, aby 
zapewnić kontynuację aktywności Fundacji 
stojąc w obliczu wyzwań związanych 
z niespodziewaną i trudną sytuacją 
pandemiczną. 

Zaplanowano i zrealizowano w formie 
stacjonarnej szkolenie z zakresu IT 
w okresie 14-15.09.2020 dla 13 
przedstawicieli Fundacji. Szkolenie trwało 
10 godzin (2x5h) i obejmowało następujące 
aspekty: 

• Wykorzystanie narzędzi GOOGLE 
do kontaktu i pracy zdalnej 

• Najważniejsze funkcje Facebooka 
w zakresie współpracy online 

• Podstawowe narzędzia do komunikacji 
i współpracy online 

WSPÓŁPRACA 

Partnerzy  
W ramach realizowanych projektów i wspólnych działań współpracowaliśmy w roku 2020 
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, Avangard Personal Consulting w Bułgarii, Andragoski zavod Maribor – 
Ljudska univerza w Słowenii, Langen Kaffee, Dzieło Kolpinga na Litwie i Dzieło Kolpinga 
w Serbii. 

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 57 organizacji – zróżnicowanych 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. 

• Szanse i ograniczenia w pracy zdalnej 
w kontekście wykorzystania wybranych 
narzędzi IT 

• Współtworzenie dokumentów ONLINE 

• Modele pracy zdalnej rozproszonej 
na przykładzie projektu WIKIPEDIA 

• Warsztat praktyczny prowadzenia 
szkoleń ONLINE z wykorzystaniem 
aplikacji ZOOM oraz DISCORD. 

Ponadto zdecydowano się doposażyć 
Fundację w brakujący sprzęt umożliwiający 
zdalną pracę (co obecnie ma miejsce) – 
zakupiono 2 laptopy dla personelu Fundacji. 
Ponadto zakupiono 2 laptopy mając na 
uwadze braki sprzętowe wśród 
uczestników/adresatów zadań. W ramach 
projektu zakupiono również 10 kamerek 
komputerowych ułatwiających kontakt 
online. 

Projekt był finansowany w ramach 
Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich PROO realizowanego przez 
Narodowy Instytut Wolności . 



AKCJA „RAZEM DLA 
HONDURASU” 
W roku 2020 Fundacja Dzieła Kolpinga 
w Polsce jako część kolpingowskiej 
wspólnoty obecnej na całym świecie 
w 2020 r. zrealizowała inicjatywę 
#RazemDlaHondurasu.  

Miniony rok, to czas pojawienia się pandemii 
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, 
która dotarła do każdego zakątka świata. 
Wciąż zmagamy się z tą niespodziewaną 
i trudną do opanowania epidemią.  

Oprócz koronawirusa, który dotknął również 
i Honduras, pojawiła się tam denga – 
choroba, która przypomina malarię. 
Koronawirus i denga prawdopodobnie 
wystąpiły od siebie niezależnie, ale niestety 
w tym samym czasie, co sprawiło, że to 
małe państwo musiało stawić czoła dwóm 
groźnym chorobom, na które (jeszcze 
w 2020r.) nie było szczepionki ani leku.  

Stąd też solidaryzując się z Dziełem 

POMOC ROZWOJOWA 
Kolpinga w Hondurasie podjęto akcję 
#RazemDlaHondurasu. 

W okresie maj – wrzesień 2020 
zrealizowano kampanię społeczną w tym 
celu tworząc stronę internetową 
www.honduras.kolping.pl. Zebrane fundusze 
w wysokości 11 211,24 PLN przekazano 
naszym przyjaciołom w Hondurasie.  

W imieniu Zarządu Fundacji Dzieła Kolpinga 
w Polsce dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli, którzy wsparli akcję 
i przekazali środki finansowe dla osób w 
potrzebie w Hondurasie. Dzięki takim 
akcjom możemy poczuć, jak ważne są 
podejmowane przez Dzieło Kolpinga na 
świecie różnorodne inicjatywy 
przyczyniające się do zrównoważonego 
rozwoju na naszym globie.  

W roku 2020 r. kontynuowaliśmy działania w 
zakresie propagowania idei Sprawiedliwego 
Handlu poprzez promocję i dystrybucję 
kawy TATICO, której ziarna pochodzą 
właśnie m.in. z plantacji kawy uprawianych 
przez członków Dzieła Kolpinga w Meksyku 
i Hondurasie.  

http://www.honduras.kolping.pl


NASZE PLANY NA ROK 2021 
 

STYCZEŃ – MAJ    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 i działalności w zakresie usług społecznych. 

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ   REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH DLA OSÓB MŁODYCH  
W roku 2021 będziemy kontynuować realizację projektu: „AS: aktywnie-społecznie” finansowanego 
w ramach programu POWER, którego celem jest rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży.  

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ   KONTYNUACJA PROJEKTU SMART DEVELOPMENT  
W roku 2021 będziemy kontynuować realizację projektu „Smart Developmnet” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ poprzez międzynarodowe spotkania i rozpowszechnianie jego rezultatów. 

25 MARCA    SPOTKANIE ROZPOWSZECNIAJĄCE ERASMUS+ COFFEE 

W ramach projektu Erasmus + COFFEE planujemy realizację spotkania rozpowszechniającego rezultaty 
projektu Erasmus + COFFEE partnerów projektu z Polski, Niemiec, Rumunii, Hondurasu i Meksyku. 
Spotkanie będzie poświęcone tematyce sprawiedliwego handlu, ekonomii społecznej i rozwoju 
młodzieży.   

31 MARCA     KOŃCZYMY PROEJKT  ERASMUS+ COFFEE 

Międzynarodowy projekt  z udziałem partnerów z Polski, Niemiec, Rumunii, Hondurasu i Meksyku 
ramach projektu Erasmus + COFFEE (Cooperation for Fair Economy & Education) zostanie zakończony. 
Do końca maja podsumujemy rezultaty i złożymy sprawozdanie z realizacji projektu.   

KWIECIEŃ- MAJ    SPOTKANIA FAIR TRADE  
Udział w obchodach miesiąca Fair Trade i promocja wkładu Dzieła Kolpinga w rozwój idei 

Sprawiedliwego Handlu. 

LIPIEC     ZEBRANIE RADY FUNDACJI  
Zebranie Rady Fundacji z udziałem dwóch przedstawicieli Kolping International oraz czterech 
przedstawicieli Dzieła Kolpinga w Polsce. 

30 SIERPNIA     ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS + DLA SENIORÓW  
Zakończymy realizację projektu pt. „Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się 
przez całe życie wśród seniorów” realizowanego w ramach programu Erasmus + 

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

FDKolpinga 

FUNDACJA.KOLPING.PL 

FUNDACJA@KOLPING.PL 

https://www.facebook.com/FDKolpinga
mailto:fundacja@kolping.pl
http://www.fundacja.kolping.pl

