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I. Sprawozdanie Zarządu
1. Nasza duchowość i modlitwa - słowo ks. prezesa

R

ok 2014 – 2015 dla Kościoła jest rokiem życia
konsekrowanego, pierwszym po kanonizacji św.
JANA PAWŁA II. Jest to czas dwóch Synodów
Biskupów poświęconych rodzinie. Dla Europy i świata
to czas wojny rosyjskiej na wschodniej Ukrainie
i wielkiego prześladowania chrześcijan w krajach
arabskich. Dla Polski jest to czas ubożenia wielu
Polaków i masowej emigracji zarobkowej młodych
wykształconych Polaków, ale też czas wyborów:
samorządowych i wyborów Prezydenta RP. Dla Rodzin
Kolpinga to czas wielokrotnego wołania o odnowę
ducha i charyzmatu Dzieła Kolpinga. Dla wszystkich
członków naszych Rodzin priorytetem musi być
większa troska o umacnianie i pogłębianie wiary,
o zbawienie i uświęcenie, o duchową i religijną
formację
Rodzin
Kolpinga
ponad
dużym
zaangażowaniem w realizację projektów. W obecnych
projektach wiele uwagi poświęca się aktywizowaniu
seniorów 60 plus.

Peregrynacja relikwii bł. A. Kolpinga
W dniu 8 maja 2014 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz
napisał
drugi
list
okolicznościowy
z błogosławieństwem pasterskim na peregrynację
Relikwii bł. ks. Adolpha Kolpinga w parafiach
archidiecezji krakowskiej. Najpierw Niepołomice
gościły naszego Patrona 24 maja 2014 r. Potem
Nawiedzenie przeżywały następujące parafie: parafia
pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu (1.06.), parafia
pw. Bożego Miłosierdzia w Chełmku (8.06.), parafia
pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu (15.06.),
parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Prusach (29.06.), parafia pw. Podwyższenia Krzyża
w Luborzycy (6.07.), parafia pw. Dobrego Pasterza
w Krakowie (31.08.), parafia pw. Najświętszej Rodziny
w Krakowie (28.09.), parafia pw. Niepokalanego Serca
NMP w Stanisławiu Górnym (21.09.) i parafia pw. św.
Stefana w Lipnicy Małej (16.11.). Bł. ks. Adolph
Kolping gościł w dniu 18 października 2014 r.
w Makowie Podhalańskim z okazji XX-lecia Rodziny
Kolpinga. W roku 2015 Nawiedzenie Relikwii
w dniach 11-12 kwietnia 2015 r. przeżywała parafia
pw. św. Jakuba w Brzesku z okazji XX-lecia Rodziny
Kolpinga.
Następne

Rodziny

Kolpinga

mogą

przygotować

Nawiedzenie Relikwii naszego Patrona w parafii po
ustaleniu terminu z prezesem krajowym.
Formacja duchowa i religijna Rodzin Kolpinga
w roku 2015
Zaproszenie do ożywienia pracy formacyjnej Rodzin
Kolpinga kierowałem wiele razy w tekstach pisanych
i w rozmowach indywidualnych z księżmi prezesami
i z Zarządem Centralnym.
17 stycznia 2015 r. pisałem o potrzebie odnowy ducha
przez podjęcie pracy formacyjnej w duchu programu
duszpasterskiego Kościoła w Polsce pt. „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”. Temu mogą służyć
comiesięczne
spotkania
Rodziny
Kolpinga
i Kolpingowskiego Klubu Seniora.
Proponuję jako materiał formacyjny książkę ks. prof.
Mieczysława Nowaka pt. „WSPÓLNOTY ŻYCIA
Rodzina, Parafia, Kościół”, Warszawa 2014, która
została przesłana do wszystkich RK. W piśmie
z 3 lutego br. zaproponowałem schemat spotkania
Rodziny Kolpinga.
Apostolstwo Modlitwy
Podstawowym warunkiem naszego wzrostu duchowego
i umacniania w wierze jest codzienna modlitwa.
Najpierw osobista. Od 2013 roku staramy się
codziennie odmawiać Akt Ofiarowania Sercu Pana
Jezusa, w której polecamy Bogu intencje powszechne
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1. Słowo ks. Prezesa

i ewangelizacyjne, jakie Ojciec Święty Franciszek
powierza wszystkim wierzącym w każdym miesiącu.
Intencje te otwierają nasze serca i uwrażliwiają nas na
najpilniejsze sprawy ludzi współczesnego Kościoła
i świata. Foldery z tekstem modlitw i z intencjami na
2015 rok wręczyłem naszym członkom na pielgrzymce
w Krakowie i na majówce w Porąbce Uszewskiej.
Intencje można znaleźć na stronie www.kolping.pl

I Dzień Księży Prezesów Rodzin Kolpinga w Polsce 13
kwietnia 2015 r. (170. rocznica święceń kapłańskich
bł. ks. Adolpha Kolpinga).
Dnia 13 kwietnia 2015 r. w poniedziałek po Święcie
Bożego Miłosierdzia wspominaliśmy 170 rocznicę
święceń kapłańskich bł. ks. Adolpha Kolpinga
(13.04.1845 w Kolonii). Modliliśmy się w intencjach
księży prezesów i o nowe powołania kapłańskie.
Prezydium Zarządu ZCDK w piśmie do prezesa
generalnego Ottmara Dillenburga z dnia 26 lutego br.
zaproponowało obchodzenie Dnia Księży Prezesów we
wszystkich krajach, gdzie Dzieło Kolpinga jest
reprezentowane, od 13 kwietnia 2016 r. i każdego roku
w kolejną rocznicę święceń naszego Patrona. Taka
powszechna modlitwa w intencjach kapłanów może
przyczynić się do rozwoju i umocnienia Dzieła
Kolpinga w Europie i świecie.

w świat ludzkiej miłości i płciowości”. Najświętszej
Rodzinie zawierzyliśmy życie i przyszłość naszych
Rodzin – podstawowych i naturalnych wspólnot życia
i miłości – opartych na fundamencie małżeństw
mężczyzn i kobiet. W Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia modliliśmy się w Godzinie Miłosierdzia
o pokój i miłosierdzie dla świata. Przeszliśmy
z pocztami sztandarowymi do Sanktuarium św. Jana
Pawła II, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św.
koncelebrowanej przez księży prezesów pod
przewodnictwem prezesa krajowego.
Majówka z Kolpingiem
I Majówka z Kolpingiem w Polsce południowej miała
miejsce 16 maja 2015 r. w Porąbce Uszewskiej. Zarząd
ZCDK zaproponował Rodzinom Kolpinga w rejonach
kraju
organizowanie
takiej
MAJÓWKI
Z KOLPINGIEM, która może być dniem skupienia
i integrowania się Rodzin Kolpinga, Kolpingowskich
Klubów Seniora i Młodego Kolpinga
II Turnus Rehabilitacyjny dla Seniorów z Wnukami w
ZDROWOTELU w Łebie.
Z tej szczególnej oferty prezesa krajowego od 23 maja
do 6 czerwca 2015 r. skorzystały 43 osoby, w tym
pięciu księży seniorów.

III Pielgrzymka Rodzin Kolpinga

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

W sobotę 25 kwietnia 2015 r. przeżywaliśmy III
Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga w Krakowie pod hasłem
„Musicie wygrać walkę o rodzinę”. Na I stacji
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny odbyło się
Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Związku. Pielgrzymi
towarzyszący
delegatom
Rodzin
Kolpinga
w sanktuarium wysłuchali wykładu małżeństwa dr.
Marka i Marty Babików nt. „Jak wprowadzać dziecko

Rodziny Kolpinga prosimy o wspieranie młodzieży
modlitwą i zainteresowaniem w przygotowaniach do
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016.
Kolpingowski Zespół Organizacyjny SDM zaprasza do
współpracy Młodych ze wszystkich Rodzin. Kontakt:
pkwapik@kolping.pl.
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Ks. Prałat Józef Jakubiec
prezes Dzieła Kolpinga w Polsce

2. Sprawozdanie z działalności statutowej
(lipiec 2014 – czerwiec 2015)

W

trzecim roku V kadencji Zarządu Związku,
odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Związku
i jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Rozwój instytucjonalny Związku
Rodziny Kolpinga, liczba członków

Do czerwca 2015 roku Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce zrzeszał 38 Rodzin Kolpinga, w tym
37 zarejestrowanych w KRS i 1 (w Chodzieży) wpisaną
do rejestru sądowego. Działały one na terenie 11
diecezji i w 8 województwach.
Nowe Rodziny Kolpinga
W okresie sprawozdawczym nie powstała żadna nowa
Rodzina Kolpinga, chociaż w dalszym ciągu istnieją
grupy inicjatywne kolejnych RK: 3 w diecezji
tarnowskiej, 2 w pelplińskiej i 2 w archidiecezji
krakowskiej. Mająca status obserwatora/kandydata
grupa w Chojnicach w diecezji pelplińskiej nie
dokonała dalszych kroków w celu pełnego członkostwa
Kontakty z Rodzinami

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu
odwiedzili 16 Rodzin Kolpinga: w Bochni, Brzesku,
Chełmku, Jarosławiu, Kłodawie, obie w Krakowie,
Lipnicy Małej, Luborzycy, Łebie, Makowie
Podhalańskim, Niepołomicach, Porąbce Uszewskiej,
Oświęcimiu, Wadowicach i Wrocławiu. Były one
związane głównie z wydarzeniami projektowymi,
klubami seniora, świętami NGO i z peregrynacją
Relikwii naszego patrona. Niestety członkowie Zarządu
Centralnego nie byli zapraszani na walne zebrania
Rodzin ani nie byli nawet o nich wcześniej
powiadamiani.
Tzw. Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej
Trudny problem tzw. Dzieła Kolpinga Diecezji
Pelplińskiej powołanego przez RK w Łebie w roku
2010 niezgodnie ze Statutem Związku Centralnego,
w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany pomimo, że
jest już zatwierdzony nowy Statut Związku uchwalony
w 2014 r. i uzupełniony na nadzwyczajnej sesji OZZ
25.04.2015 r. zezwalający na tworzenie związków
diecezjalnych. Statut ten - zgodnie z wytycznymi
Generalnego Prezydium Międzynarodowego Dzieła
Kolpinga - jest nadrzędnym statutem Dzieła Kolpinga
w Polsce. Tym samym wszelkie inne statuty muszą

w Polsce. Tym samym wszelkie inne statuty muszą
zachować z nim zgodność. Dlatego Zarząd Związku
przesłał do sześciu RK z diecezji pelplińskiej swoje
pisemne stanowisko wobec tej kwestii. Prosi w nim
Rodziny zrzeszone w Związku Centralnym, które chcą
tworzyć związek diecezjalny Dzieła Kolpinga
w diecezji, aby zgodnie z zapisami nowego Statutu
przedstawiły Zarządowi Związku pisemny wniosek
o zatwierdzenie związku diecezjalnego z dołączonym
statutem, który będzie zgodny z obowiązującym
Statutem Związku.
Zarząd przypomniał również, że zgodnie z zasadami
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga na terenie jednego
kraju nie może istnieć struktura kolpingowska nie
uznawana przez związek narodowy.
Komunikacja
Kontakt Zarządu oraz pracowników Biura Związku
z Rodzinami w dalszym ciągu odbywa się za pomocą
ogólnej poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
Duża grupa członków, w tym Młody Kolping
kontaktuje się między sobą na Facebooku. Informacje
zamieszczane
są
także
na
naszej
stronie
www.kolping.pl – głównie w zakładkach: Aktualności,
Prezes i poszczególnych projektów. Liczba odwiedzin
unikatowych tej strony w ciągu miesiąca utrzymuje się
na niezmienionym poziomie od ostatniego roku
i wynosi ponad 1200 zarejestrowanych wejść. Ponadto
Rodziny Kolpinga
posiadają też własne strony
internetowe.

Działalność informacyjno-promocyjna
Centra Wsparcia Kolping Praca
W roku 2014 prowadziły działalność 3 Centra Kolpinga
Praca w Wadowicach, Brzesku i Sycowie jako
certyfikowane agencje zatrudnienia służące pomocą
w
znalezieniu
pracy
wielu
bezrobotnym
i poszukującym pracy. Ich działalność opierała się na
wolontarystycznym zaangażowaniu pracujących tam
osób.
Do końca grudnia 2014 r. działało też Centrum NGO
Kolping w Krakowie i Bochni obsługujące organizacje
pozarządowe z terenu Małopolski. Centra prawne
natomiast do końca grudnia obsługiwane były
w ramach projektów Fundacji. Po zakończeniu projektu
beneficjenci nadal zgłaszali potrzebę pomocy, dlatego
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2. Sprawozdanie z działalności statutowej
(lipiec 2014 – czerwiec 2015)
Centra działają dalej na zasadach
w mniejszym zakresie czasowym.

wolontariatu

Usługi informatyczne i hosting
Działalność
gospodarcza
w
zakresie
usług
informatycznych rozwija się pomyślnie. Związek
przejął w całości działalność hostingową dla 150
klientów indywidualnych i obsługę serwerów. Obecnie
posiadamy 6 serwerów z firm zewnętrznych. Działa
informacyjno-reklamowa strona www dotycząca usług
informatycznych w celu pozyskania nowych klientów.
W celu podniesienia jakości i uzyskania certyfikatów
umożliwiających rozszerzenie działalności została
rozbudowana serwerownia i wyposażona w nową
antystatyczną podłogę, zabezpieczenia ppoż. i czujniki
bezpieczeństwa. Cały koszt tej inwestycji został
pokryty ze środków szwajcarskich. W najbliższych
dniach przeprowadzony zostanie też audyt serwerowni.

Ważne wydarzenia
Wizyta Sekretarza Generalnego Markusa Demele
W dniu 11.09.2014 r. mieliśmy okazję przyjmować
wyjątkowego Gościa – Sekretarza Generalnego
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga - Markusa
Demele przybyłego z Kolonii. Celem wizyty było
zapoznanie z sytuacją w Związku Centralnym ze
szczególnym zwróceniem uwagi na problem malejącej
liczby członków oraz sprawą tzw. „Dzieła Kolpinga
Diecezji Pelplińskiej”. Ponadto chodziło o uzyskanie
informacji „z pierwszej ręki” nt. oczekiwań
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga wobec ZCDK
w Polsce oraz zadań, jakie powinien on wypełniać.
W swym wystąpieniu sekretarz generalny z uznaniem
wypowiedział się o znanych mu osiągnięciach ZCDK
zwłaszcza w dziedzinie aplikowania i realizacji
projektów, w czym mamy niekwestionowane pierwsze
miejsce w Europie. Jest to zarówno radość jak
i zobowiązanie pomocy w tym zakresie innym
związkom europejskim. Gratulował też dobrze
zagospodarowanego Domu Głównego. Na zakończenie
obejrzał najnowszy film o różnorodnych działaniach
Związku na przykładzie projektu „Razem do Przodu”.
Ogólne Zgromadzenie Związku
W dniu 14 czerwca 2014 roku w DSF Luborzyca
odbyło się kolejne Ogólne Zgromadzenie Związku.
Rozpoczęło je ogłoszenie wyników konkursu
„Najlepsza Rodzina Kolpinga 2014”, w którym
pierwsze miejsce zdobyła RK w Kłodawie otrzymując
nagrodę w wysokości 2.000 zł. Miejsca drugie i trzecie
zdobyły: RK „Klub Celtycki” i RK w Lipnicy Małej

6

otrzymując nagrody po 500 zł. Po tej radosnej części
Delegaci zapoznali się z uchwałami Zarządu Związku
skreślającymi z listy członków ZCDK – zgodnie z § 9
pkt.1 ust.2 Statutu mówiącym o konsekwencjach
niepłacenia składek – 6 Rodzin Kolpinga: z Bardo,
Cewic, Legnicy, Pruszcza Gd., Szczecina, Warszawy
i Jodłowna. Jedynie Rodzina Kolpinga z Jodłowna
odwołała się od tej decyzji i OZZ uchyliło dotyczącą jej
uchwałę Zarządu o skreśleniu.

Kolejnym ważnym punktem obrad było głosowanie
całości znowelizowanego Statutu zawierającego
uzupełnienia wprowadzone na sali do propozycji
przedstawionej przez Komisję Statutową łącznie
z propozycjami zgłoszonymi we wnioskach delegatów
i tym samym zakończenie dyskusji nad nowelizacją
Statutu. Za wnioskiem głosowało 42 delegatów,
przeciw – 5 delegatów, 4 delegatów wstrzymało się od
głosu i tym samym nowelizacja Statutu została
przyjęta. Na zakończenie obrad wystąpili goście
zagraniczni zaproszeni na OZZ. Przedstawicielka
Regionalnego Dzieła Kolpinga na Ukrainie z RK
w Stryju Lesia Buhera przedstawiła interesującą
prezentację o działalności 10 ukraińskich Rodzin
Kolpinga.
Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej

Jak co roku - od czasu beatyfikacji bł. Adolpha
Kolpinga w dniu 27 października 1991r., Międzynarodowe Dzieło Kolpinga świętuje tę rocznicę
jako Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej.
Członkowie Rodzin Kolpinga łączą się wówczas
w modlitwie polecając Bogu siostry i braci w jednym
z 61 krajów świata. W ubiegłym roku modliliśmy się
w intencji Dzieła Kolpinga w Chile – dalekim kraju
Ameryki Południowej. Wyrażało się to poprzez udział
we Mszy św. i wspólnym spotkaniu Rodzin
przybliżającym ten kraj i tamtejsze Dzieło. W tym roku
można było też – jak poprzednio dla Rwandy wykorzystać materiały dotyczące Dzieła Kolpinga
w Chile przygotowane przez jego członków. A liturgia
tego
dnia
zawierała
elementy wypracowane
w poprzednich latach. W tym szczególnym dniu
modliliśmy się też za wszystkie kraje misyjne o pokój
dla nich i za Rodziny Kolpinga, aby wzorem swojego
Patrona niestrudzenie docierały do najbardziej
potrzebujących.
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
Prezydium Zarządu zainicjowało powstanie zespołu
roboczego ds. Światowych Dni Młodzieży Kraków
2016 złożonego głównie z młodych członków RK

2. Sprawozdanie z działalności statutowej
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Luborzyca i RK Kr.-N.Bieżanów. Pierwsze spotkanie
odbyło się 20.01.2015r. Podjęto dyskusję o możliwości
włączenia ZCDK oraz Rodzin Kolpinga w ŚDM,
zdecydowano rozeznać, ile młodzieży kolpingowskiej
przyjedzie na ŚDM poprzez skierowanie zapytania do
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga oraz utworzenie
punktu informacyjnego Kolping-Kraków 2016.
Nadzwyczajna sesja Ogólnego Zgromadzenie Związku
W dniu 25.04.2015 r. w Krakowie-Nowym Bieżanowie
odbyła się nadzwyczajna sesja Ogólnego Zgromadzenie
Związku zwołana na wniosek ośmiu Rodzin Kolpinga
w celu przegłosowania zaleceń Sądu Rejonowego
w Krakowie-Śródmieściu, dotyczących niezbędnych
zmian w Statucie Związku. Dotyczyły one kilku
paragrafów uchwalonego na poprzednim OZZ
znowelizowanego
Statutu
Związku,
m.in.
przeredagowania kryteriów członka wspierającego,
doprecyzowania
warunków
quorum
oraz
doprowadzenia do zgodności z ustawą w zakresie
reprezentacji zrzeszonych podmiotów na OZZ.
Po krótkiej dyskusji, w której wyrażano zdziwienie, że
po żadnym z kilkunastu poprzednich OZZ nie było
uwag dot. tak zasadniczej kwestii, jak sposób
reprezentacji Rodzin Kolpinga - delegaci w głosowaniu
jawnym
jednogłośnie
przyjęli
zaproponowane
poprawki umożliwiając tym samym zatwierdzenie
przez Sąd całego znowelizowanego Statutu.

Współpraca międzynarodowa i partnerska
w Europie i na świecie
Współpraca partnerska
Polega ona głównie na umacnianiu partnerstwa ze
Związkiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen.
W ramach tej współpracy przybyli do Krakowa
członkowie RK z Gelsenkirchen, którzy są partnerami
RK w Gdańsku w parafii pw.św. Piotra i Pawła. Ich
przewodnikiem była Eva Laarmann - odpowiedzialna
za kontakty z ZCDK ze strony Związku Diecezjalnego
w Essen.
Wizyta studyjna w Afryce
Na przełomie września i października 2014 r. odbyła
się pionierska wizyta Sekretarza Naczelnego Związku
i zarazem dyrektora Fundacji Dzieła Kolpinga Krzysztofa Wolskiego
w trzech krajach Afryki
wschodniej – Ugandzie, Tanzanii i Rwandzie. Celem
wyjazdu było zapoznanie się z warunkami działania
wybranych afrykańskich Rodzin Kolpinga, rozpoznanie
ich potrzeb i oczekiwań oraz zapoznanie się
z lokalnymi możliwościami udzielenia pomocy
rozwojowej w postaci przygotowania ukierunkowanych
projektów celowych dla najbardziej potrzebujących.

Wyjazd misyjny do Kamerunu
W święto Zesłania Ducha św. pożegnany został ks.
Stanisław Dyndał – wiceprezes Dzieła Kolpinga
w Polsce, który wyjechał na placówkę misyjną do
Kamerunu. Będzie pracował w diecezji Doume AbongMbang, której biskupem jest Polak ks. Jan Ozga.
Oprócz formacji katechetów, chce zbudować szkołę
i utworzyć parafię pw. św. Jana Pawła II z nowym
kościołem i szpitalem oraz założyć tam Rodzinę
Kolpinga. Liczy na skuteczną modlitewną i finansową
pomoc polskich Rodzin Kolpinga.
Europejskie Zebranie Kontynentalne
W okresie sprawozdawczym odbyło się kolejne
zebranie kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga,
tym razem we Frankfurcie n/Menem w dniach
29-31.05.2015r. Głównym tematem obrad było
bezrobocie wśród młodzieży europejskiej, które Dzieło
Kolpinga ocenia jako największe zagrożenie dla
dalszego rozwoju naszego kontynentu. Brak
perspektyw dla młodych ludzi powoduje bowiem brak
motywacji do zawierania małżeństw i zakładania
rodziny, co sprzeciwia się nauce społecznej Kościoła
i godzi w podstawy bytu społecznego. Mówi o tym
uchwalona na zebraniu kontynentalnym Deklaracja
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2. Sprawozdanie z działalności statutowej
(lipiec 2014 – czerwiec 2015)
Frankfurcka, która ma być rozpowszechniona wśród
politycznych gremiów europejskich odpowiedzialnych
za tę sytuację. Ponadto obradowano nad strategią dla
Europejskiego Dzieła odpowiadając na 3 pytania:
Czego oczekujemy od Dzieła Kolpinga w Europie? Co
nas łączy? Czego oczekujemy od polityki europejskiej?
Wnioski zostaną przedstawione wszystkim związkom
narodowym, które również mają podjąć dyskusję nad
kierunkami zmian w statucie Kolping-Europa. Podczas
zebrania honorową odznakę Europejskiego Dzieła
Kolpinga otrzymał Hans-Gert Pöttering – wieloletni
przewodniczący Parlamentu Europejskiego – członek
Dzieła Kolpinga, który nieustannie propagował
wartości chrześcijańskie, jako podstawy budowania
Unii Europejskie.

Wyjazdy członków Zarządu
na spotkania międzynarodowe
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21-25.09. 2014 r.
Niemcy, Kolonia – 1 os.
25.09-9.10.2014 r.
Uganda, Tanzania, Rwanda – 1 os.
4-5.03.2015 r.
Niemcy, Essen –1 os.
28–31.05. 2015 r.
Niemcy, Frankfurt – 3 os.
11-13.06.2015 r.
Rumunia, Caransebes – 1 os.

Podsumowanie
W omawianym okresie sprawozdawczym uchwalona
została długo oczekiwana nowelizacja statutu Związku,
co powinno przyczynić się do rozwiązania problemów
godzących w jego jedność. Została też doceniona praca
zespołów projektowych będąca wzorem dobrych
praktyk dla innych szczególnie w zakresie współpracy
międzynarodowej. Zaznaczył się również wzrost
rozpoznawalności Związku jako znaczącej organizacji
sieciowej mogącej być przykładem współpracy dla
dobra społeczności lokalnych.

oprac. Krzysztof Wolski
sekretarz naczelny

3. Projekty i finanse w roku 2014

W

roku 2014 Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce kontynuował działania
w ramach projektów, które uzyskały dofinansowanie
w latach poprzednich. W biurze Związku
przygotowywane były także nowe koncepcje projektów
możliwe do finansowania w ramach funduszy
strukturalnych i programów grantowych, w tym
funduszy norweskich dla organizacji pozarządowych.
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w roku 2014
były działania w ramach projektu „Aktywnie dla
wspólnego dobra – nowa metoda wzmacniania
i aktywizacji stowarzyszeń „Razem do przodu”
z udziałem 15 Rodzin Kolpinga. We współpracy
z Europejskim Dziełem Kolpinga realizowaliśmy
projekt Grundtvig w ramach programu „Uczenie się
przez całe życie”. Przygotowywane były również
projekty
dotyczące
rozwoju
instytucjonalnego
Związku.

Projekty w roku 2014
W ramach projektów w roku 2014 realizowane były
m.in. następujące działania:


szkolenia, doradztwo i coaching dla organizacji
pozarządowych, w tym dla 15 Rodzin Kolpinga,



współpraca
z
administracją
w ramach konsultacji społecznych,



szkolenia, coaching, Święta NGO, konferencja,
film i publikacja w ramach projektu „Aktywnie dla
wspólnego dobra”,



warsztaty i seminaria europejskie dla członków
Dzieła Kolpinga,



prace remontowo-budowlane w siedzibie Związku
Centralnego,

samorządową

rozwiązań wspierających
obywatelskiego.

rozwój

społeczeństwa

Celem projektu było wzmocnienie 15 Rodzin Kolpinga
poprzez wdrożenie metody doradczej „RAZEM DO
PRZODU”, opracowanej przez Dzieło Kolpinga
w Niemczech oraz aktywizacja społeczności lokalnej.
W ramach projektu zrealizowano program edukacyjny
i aktywizacyjny obejmujący m.in. szkolenia,
doradztwo, seminaria, wizyty studyjne, coaching dla
Rodzin Kolpinga, konferencję, materiały promocyjne
(filmy i publikacja). Stowarzyszenia uczestniczące
w projekcie zrealizowały na swoim terenie Święta
NGO aktywizujące społeczność lokalną.
Koszty projektu w roku 2014 wyniosły 491699,47 zł,
natomiast koszt przyznanej dotacji wynosi 891 442,00
zł. Koszty całkowite projektu wyniosły 989 930 zł,
w tym wkład własny finansowy wyniósł 19 909 zł,
a wkład własny niefinansowy czyli praca wolontarystyczna została wyliczona na kwotę 79 085zł.

Projekt „Seniorzy dla demokracji”
Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu,
publicznemu i cyfrowemu 300 seniorów i dotyczy
rozwoju 5 Kolpingowskich Klubów Seniora (KKS) w
woj. podkarpackim, małopolskim i opolskim, mających
stanowić punkty wsparcia aktywności lokalnej osób
60+, poprzez tworzenie samopomocowych grup,
rozwój form samoorganizacji seniorów, poradnictwo
prawne i obywatelskie, kursy komputerowe oraz
transfer dobrych praktyk od działającego z sukcesami
Partnera z Ukrainy. Projekt zakłada powstanie
5 samowystarczalnych KKS działających wolontaryjnie
w 3 wymiarach:
a)

seniorzy dla seniorów poprzez samopomoc
i samoorganizację minimum 50 osób

Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa
metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń
RAZEM DO PRZODU”

b) seniorzy dla otoczenia poprzez aktywizację
społeczną w ramach akcji i porad obywatelskich
w środowiskach lokalnych dla min. 300 osób

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
rozpoczął realizację projektu pn.: „Aktywnie dla
wspólnego dobra – nowa metoda wzmacniania
i aktywizacji stowarzyszeń RAZEM DO PRZODU”
w styczniu 2013 roku, a jego realizacja zakończyła się
we wrześniu 2014 r. Projekt był realizowany w ramach
Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi
krajami członkowskimi UE. Długoterminowym
zadaniem projektu było wypracowanie innowacyjnych

c)

seniorzy
u
seniorów
poprzez
wymianę
doświadczeń w ramach kongresu KKS z udziałem
40 osób oraz Partnera z Ukrainy.

Nowatorskie podejście w ramach projektu polega na
aktywizacji społecznej seniorów przez samopomoc,
samoorganizację i wykorzystywanie mechanizmów
demokratycznych w celu przeciwdziałania wykluczeniu
osób 60+. Działania projektowe są realizowane od
kwietnia 2014 do grudnia 2015 r.
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Projekt jest realizowany w ramach Programu
Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy
EOG.
Koszty projektu w roku 2014 wyniosły 118 784,46 zł,
natomiast
koszt
przyznanej
dotacji
wynosi
349 866,00 zł.

Wsparcie dla NGO w ramach projektu „Profesjonalne
małopolskie NGO”
W roku 2014 wsparcie dla organizacji pozarządowych
poprzez m.in. szkolenia, doradztwo i coaching
realizowane było w ramach projektu „Profesjonalne
małopolskie NGO” realizowanego z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w okresie od czerwca do
grudnia 2014 r.
Cel projektu stanowiła profesjonalizacja minimum 100
małopolskich organizacji pozarządowych i ich 200
przedstawicieli przez wzmocnienie działań i oferty
dwóch
Centrów Wsparcia NGOs w Krakowie
i w Bochni, utworzenie 5 NGOs oraz promocja
działalności obywatelskiej min. 65 liderów lokalnych.

Szczegółowy opis rezultatów znajduje się w rozdziale
II. „Nasze działania dla innych”.
Koszty projektu
własny finansowy
kwotę 5 565
wolontarystyczna
99 959,95 zł.

wyniosły 110 624,95 zł. Wkład
do projektu wyniósł 5 100 zł, a na
zł została wyceniona praca
w projekcie. Dotacja wyniosła

Projekt „Małopolska Sieć NGO”
Projekt realizowany jest przez Związek Centralny
Dzieła Kolpinga w okresie od 1 września 2014 r. do 30
czerwca 2015 r. i skierowany jest do członków,
pracowników i wolontariuszy małopolskich organizacji
pozarządowych.
Obejmuje działania w trzech komponentach:
1) Budowanie oraz rozwój programowy i finansowy
sieci - wspólne wypracowanie misji i wizji sieci,
statutu,
mechanizmów
finansowania
oraz
rzecznictwa i reprezentowania sieci przy wsparciu
ekspertów w ramach warsztatów strategicznych
i prac zadaniowych.
2) Wspieranie organizacji członkowskich sieci –
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udostępnienie
organizacjom
narzędzia
do
przeprowadzenia autoewaluacji, na podstawie
wyników której zaprojektowany został program
edukacyjno-szkoleniowy „szyty na miarę potrzeb”.
Każda organizacja może skorzystać z bezpłatnych
szkoleń
i
doradztwa
oraz
uczestniczyć
w spotkaniach branżowych i tematycznych.
3) Promocja sieci oraz organizacji członkowskich –
opracowanie i wdrożenie platformy internetowej
dla organizacji pozarządowych ze strefą członków,
tablicą ogłoszeń oraz narzędziami usprawniającymi
pracę i komunikację organizacji. Przeprowadzenie
profesjonalnej kampanii promocyjnej sieci w radio,
telewizji i social media.
Koszty projektu w roku 2014 wyniosły 165 873,28 zł
natomiast całość dotacji wynosi 718 048,80 zł.

Projekt „25 lat po przełomie – przemiany
demokratyczne w Europie Wschodniej” – polskoniemieckie seminarium”
W roku 2014 Związek Centralny otrzymał
dofinansowanie z Fundacji Współpracy PolskoNiemieckiej na realizację spotkania partnerskiego
ze Związkiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen.
W seminarium „25 lat po przełomie – przemiany
demokratyczne w Europie Wschodniej” udział wzięło
17 reprezentantów polskiego Dzieła Kolpinga oraz 36
osób z Essen. Oprócz oficjalnych spotkań dotyczących
podsumowania 25 lat przemian demokratycznych
w Europie Wschodniej omawiane były też tematy dot.
partnerstwa.
Koszty projektu wyniosły 42 015,97zł, natomiast koszt
przyznanej dotacji wynosi 10 000,00 zł.

Projekt „Obywatel współdecyduje
społeczne w powiecie bocheńskim”

–

konsultacje

Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2014 r.
w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Bochni.
Adresatem projektu byli członkowie, pracownicy
i wolontariusze organizacji pozarządowych działających
w powiecie bocheńskim oraz przedstawiciele
administracji publicznej z tego terenu. Celem projektu
było zwiększenie udziału przedstawicieli organizacji
pozarządowych i
obywateli
w konsultacjach
społecznych oraz wzmocnienie współpracy NGO

3. Projekty i finanse w roku 2014

i administracji publicznej w tym zakresie. W projekcie
zrealizowano szkolenia nt. budowania współpracy,
doradztwo
osobiste,
telefoniczne
i
mailowe
w zależności od potrzeb oraz wizyty studyjne
w jednostkach samorządu terytorialnego lub centrach
wsparcia NGO wyróżniających się pod względem
współpracy NGO z administracją publiczną. Wszystkie
te zaproponowane formy działań rozwinęły wiedzę na
temat zasad, form i sposobów prowadzenia konsultacji
społecznych oraz współpracy między sektorem
pozarządowym i administracją publiczną. Finalizacją
cyklu edukacyjnego było przeprowadzenie jesienią
2014 r. konsultacji dwóch dokumentów publicznych tj.
Programu
współpracy
Powiatu
bocheńskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz
Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
z wykorzystaniem zróżnicowanych metod, w tym
rozbudowanej internetowej platformy konsultacji
społecznych.
Projekt stworzył unikalną szansę: integracji środowiska
liderów lokalnych NGO powiatu bocheńskiego,
wsłuchania się władz samorządowych w potrzeby oraz
sugestie NGO i obywateli, rozwoju wzajemnego
zrozumienia i współpracy przedstawicieli sektora
obywatelskiego i publicznego przez wzmocnienie
wiedzy i umiejętności w zakresie zasad i form
współpracy.
Koszty projektu w roku 2014 wyniosły 174 768,79 zł,
a całościowa kwota dotacji wyniosła 214 995,74 zł.
Projekt „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja
obywatelska poprzez konsultacje społeczne”
Od lutego 2014 r. do lutego 2015 r. Związek Centralny
Dzieła Kolpinga w Polsce wraz z Partnerem - Gminą
Dębno realizował projekt „U nas, w gminie
konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez
konsultacje społeczne”, współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Działania projektowe miały na celu
wzmocnienie
w
Gminie
Dębno
procesów
współdecydowania i współkształtowania polityk
lokalnych przez Urząd Gminy, 13 jednostek
pomocniczych oraz 16 organizacji pozarządowych
poprzez nabycie nawyku stosowania mechanizmów
konsultacyjnych
na
przykładzie
konsultacji
społecznych 14 dokumentów publicznych.
Wśród działań projektowych zrealizowano kampanię
informacyjno-promocyjną dotycząca roli konsultacji
społecznych, szkolenia i doradztwo oraz wizyty
studyjne. Działania skierowane były do pracowników

Urzędu Gminy zajmujących się organizacją procesu
konsultacji i obejmowały zagadnienia partycypacji
publicznej, ram prawnych, diagnozy lokalnych
problemów, prowadzenia spotkań z mieszkańcami,
inicjowania konsultacji. Drugą grupę docelową
stanowili sołtysi, członkowie rad oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
Efektem działań projektowych było skonsultowanie
statutów 13 sołectw oraz Strategii Rozwoju Gminy
Dębno na lata 2015-2020.
Koszty projektu w roku 2014 wyniosły 129 205,15 zł,
a całościowa kwota dotacji wyniosła 189 419,53 zł.
Warsztaty europejskie w ramach Programu Grundtvig
W roku 2014 Związek Centralny Dzieła Kolpinga
w
Polsce
kontynuował,
we
współpracy
z międzynarodowym Dziełem Kolpinga i Dziełem
Kolpinga w Szwajcarii, realizację projektu pt.
„Podnoszenie kwalifikacji trenerów w zakresie edukacji
międzypokoleniowej” w ramach programu Grundtvig.
Projekt rozpoczął się w sierpniu 2012r., a jego
realizacja trwała do lipca 2014r. Kwota dofinansowania
wyniosła 16 000 euro. Projekt miał na celu
podejmowanie działań z myślą o tworzeniu warunków
sprzyjających
aktywności
osób
starszych
i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej
poprzez
profesjonalizację
oferty
programowej
skierowanej do młodych i starszych osób.
W roku 2014 organizatorem warsztatów było polskie
Dzieło Kolpinga. Celem szkolenia zrealizowanego
w Luborzycy było poznanie źródeł finansowania
działań dla seniorów oraz zapoznanie się z metodami
ich zdobywania (fundraising, granty). W spotkaniu
wzięło udział ponad 20 osób z Niemiec, Szwajcarii
i Polski. Uczestnicy mieli też okazję zapoznać się
z działaniami Klubu Seniora w Chełmku, a także
zwiedzić Kraków.

Projekty inwestycyjne
W roku 2014 z funduszy uzyskanych z Fundacji
Renovabis
wykonano
ocieplenie
elewacji
dobudowanego budynku siedziby Związku Centralnego
Dzieła Kolpinga w Polsce oraz wyposażono
serwerownię.
Koszty projektów inwestycyjnych w roku 2014 wyniosły 115 155,65 zł.
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Zestawienie projektów w roku 2014
Projekty realizowane w roku 2014

L.P.

Nazwa projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

1.

Aktywnie dla wspólnego dobra nowa metoda wzmacniania
i aktywizacji stowarzyszeń -Razem
do przodu

Grant szwajcarski dla organizacji
pozarządowych/SEK

1.01.2013-30.09.2014

2.

Profesjonalne małopolskie NGO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

1.06.2014-31.12.2014

3.

Seniorzy dla demokracji

Fundusze norweskie EOG

1.04.2014-31.12.2015

4.

Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim

POKL 5.4.2.

1.01.2014-31.12.2014

5.

Podnoszenie kwalifikacji trenerów
w zakresie edukacji międzypokoleniowej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie”, Program Grundtvig

1.08.2012-31.07.2014

6.

Wykonanie elewacji

Fundacja Renovabis

1.09.2014-31.01.2015

7.

U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska przez konsultacje społeczne

POKL 5.4.2.

1.02.2014-28.02.2015

8.

Małopolska Sieć NGO

POKL 5.4.2.

1.09.2014-30.06.2015

9.

25 lat po przełomie – przemiany
demokratyczne w Europie Wschodniej – polsko-niemieckie seminarium

Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej

3.06-31.07.2014

10.

Serwerownia

Kolping Schweiz

1.09.2014-31.12.2016
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3. Projekty i finanse w roku 2014

Projekty przygotowane i złożone w roku 2014

L.P.

1.

Nazwa projektu

Źródło finansowania

Wnioskowana kwota

Otrzymana dotacja

Data złożenia

PLN
120 000,00

PLN
0,00

24.01.2014

EUR

EUR

Wsparcie samorządowego
i obywatelskiego
wymiaru polskiej
polityki zagranicznej 2014
25 lat p przełomie
– przemiany demokratyczne
w Europie
Wschodniej –
seminarium polsko-niemieckie

Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej

27 450,00

10 000,00

3.02.2014

3.

Kolpingowskie
Forum Partycypacji Seniorów

ASOS

199 680,00

0

18.02.2014

4.

Profesjonalne
małopolskie NGO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

100 000,00

100 000,00

7.03.2014

5.

Małopolska Sieć
NGO

POKL 5.4.2.

866 991,60

718 948,80

3.04.2014

6.

Bliżej Człowieka Bliżej Obywatela

Fundusze norweskie

349 999,00

0

15.04.2014

7.

Serwerownia

Kolping Schweiz

38 500,00

8.

Projekt na działania instytucjonalne ZCDK

Kolping International

61 725,00

9.

Obywatelski program partycypacji
na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Fundusze Norweskie

10.

Seniorzy dla demokracji – wkład
własny

Kolping International/Kolping
Schweiz

2

350 000,00

38 500,00

Listopad 2014

0

5 050,00

Czerwiec 2015

15.10.2014

5 050,00

Maj 2015
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3. Projekty i finanse w roku 2014
Projekty przygotowane i złożone w roku 2014

Spośród 10 przygotowanych i złożonych projektów w 2014 roku, 5 uzyskało akceptację, 1 projekt
nie został jeszcze oceniony. Były to projekty:






„Profesjonalne małopolskie NGO” (FIO)
„Małopolska Sieć NGO”
„25 lat po przełomie – przemiany demokratyczne w Europie Wschodniej” – polsko-niemieckie
seminarium” (FWPN)
Projekt „Serwerownia”
„Seniorzy dla demokracji”-wkład własny (Kolping International- Kolping Schweiz)

Ponadto biuro Związku pomogło Rodzinom Kolpinga w przygotowaniu ok. 10 projektów.
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3. Projekty i finanse w roku 2014
Finanse - działalność gospodarcza
W porównaniu z poprzednimi latami, w roku 2014
nastąpił dalszy wzrost przychodów i zysków
z wynajmu pokoi gościnnych Dom „Kolping”.
Obłożenie w pokojach również sukcesywnie wzrasta,
w 2014 r. udzielono 4798 osobo-noclegów:
42% w 2012 r.
64% w 2013 r.
77% w 2014 r.
Z noclegów w Domu „Kolping” korzysta dużo stałych,
przyjeżdzających cyklicznie klientów. Są to zarówno
turyści, osoby przyjeżdzający do Krakowa na szkolenia
i studenci zaoczni, jak i bardzo dużo firm
pracowniczych, dla których nasza oferta z rabatami jest
atrakcyjna (takie firmy często dokonują rezerwacji na
okres od kilku tygodni do nawet roku). Wszystkich
gości staramy się przyciągnąć kameralną atmosferą
oferując im stałe rabaty.
Podsumowanie:
Obłożenie pokoi w 2014 r.: 77%
Zysk z wynajmu pokoi gościnnych: 46 691,17 zł w tym
5 255,76 zł przeznaczono na doposażenie pokoi, biura
i remonty.
Zysk pozostały: 41 435,41 zł
Finanse - składki
W roku 2014 wpłynęło 10 143,60 zł z tytułu składek
członkowskich, z czego kwota 4 931,05 zł dotyczyła
tego roku. Rodziny Kolpinga, które uregulowały
składki za 2014 r. w tymże roku to: RK Bachowice, RK
Brzesko, RK Chełmek, RK Gdańsk, RK Kraków- Klub
Celtycki, RK Lipnica Mała, RK Luborzyca, RK
Łęczyce RK Sosnowiec, RK Subkowy, RK Syców, RK
Wadowice. Pozostała kwota składek, która wpłynęła
w roku 2014, dotyczyła składek zaległych za 2013 r.
RK w Gdańsku (św. Wojciech) jako pierwsza zapłaciła
też składki za rok 2015.
W roku 2014 na rzecz Europejskiego Dzieła Kolpinga
przekazano składki w wysokości 570,44 zł, a składki na
rzecz Międzynarodowego Dzieła Kolpinga wyniosły
4 698,63 zł. Składka na Międzynarodowe Dzieło
Kolpinga jest przekazywana do końca marca każdego
roku. W sumie przekazano 5 269,07 zł z tytuły
członkostwa w Międzynarodowym Dziele Kolpinga
i Europejskim Dziele Kolpinga.
Beata Harasimowicz
wiceprzewodnicząca Dzieła Kolpinga w Polsce
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II. Nasze działania dla innych
1. Projekt „Profesjonalne małopolskie NGO” - wsparcie
organizacji pozarządowych w Centrach NGO Kolping
Cel projektu stanowiła profesjonalizacja minimum
100 małopolskich organizacji pozarządowych i ich
200 przedstawicieli przez wzmocnienie działań
i oferty
dwóch
Centrów
Wsparcia
NGOs
w Krakowie i w Bochni, utworzenie 5 NGOs oraz
promocja działalności obywatelskiej min. 65
liderów lokalnych. Projekt po raz kolejny zakończył
się sukcesem, gdyż jego rezultaty nie tylko zostały
osiągnięte, ale nawet przekroczone.
Z oferty naszych Centrów NGO Kolping w Krakowie
i Bochni skorzystało 239 przedstawicieli małopolskich
organizacji pozarządowych, którzy reprezentowali 125
NGOs. Oferta projektu była bardzo różnorodna
i dostosowana do potrzeb organizacji pozarządowych.
W ramach cyklu szkoleniowego odbyło się 6 szkoleń
(56 h szkoleniowych), których tematy dotyczyły
myślenia
projektowego,
aspektów
prawnych
funkcjonowania
NGO,
księgowości
NGO,
fundraisingu. W sumie we wszystkich szkoleniach
udział wzięło 93 uczestników, każdy z uczestników
otrzymał certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
i zaliczenie testu.
Drugim ważnym elementem projektu było doradztwo
w ramach rozwoju kompetencji przedstawicieli
organizacji pozarządowych, które świadczone było
w takich
obszarach
jak
prawo,
księgowość,
przygotowywanie projektów, fundraising, zarządzenie
zespołem, planowanie strategiczne. Nasi eksperci
przepracowali 52 godziny świadcząc pomoc doradczą
zarówno
w trakcie
bezpośrednich
spotkań
z przedstawicielami NGO, jak również telefonicznie
oraz drogą mailową. Dodatkowo odbyły się również
dwa doradztwa grupowe z myślenia projektowego
i księgowości dla NGO.
Z pomocy Inkubatora NGO skorzystały 23 osoby
reprezentujące 15 tworzących się nowych organizacji –
w czasie trwania projektu wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego otrzymało 6 organizacji, 4 inne organizacje
złożyły dokumenty, pozostałe 5 otrzymało konsultacje
prawne
w
zakresie
poprawności
statutów.
Przedstawiciele nowych organizacji skorzystali z 41
godzin doradztwa głównie z zakresu prawa,
księgowości i myślenia projektowego.
W
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projekcie

realizowane

były

także

spotkania

edukacyjne
w
ramach
Lokalnej
Akademii
Obywatelskiej, których celem było promowanie
aktywności
obywatelskiej
i
zwiększenie
zaangażowania w życie społeczności lokalnych.
Odbyło się 5 takich spotkań z liderami społecznymi,
a więc zarówno osobami reprezentującymi organizacje
pozarządowe,
przedstawicielami
administracji
publicznej oraz liderami lokalnymi: dwa w Bochni, po
jednym w: Dębnie, Trybszu i Chełmku. W sumie
w spotkaniach wzięło udział 70 osób.
Dodatkowo zostały zorganizowane 2 spotkania z cyklu
„Śniadanie NGO u Kolpinga”. Te spotkania
networkingowe dotyczyły współpracy z organizacjami
działającymi
na
rzecz
seniorów
i
osób
z niepełnosprawnościami i były okazją do prezentacji
ich działań dając możliwość wymiany doświadczeń
pomiędzy nimi i podejmowania współpracy.
W wydarzeniach wzięło udział w sumie 24 działaczy
zainteresowanych wzmocnieniem współpracy z innymi
organizacjami.

Oprócz w/w form wsparcia 5 organizacji
pozarządowych skorzystało z oferty coachingu
i benchmarkingu, czyli przyjacielskiego audytu,
stwarzającego dogodne warunki przekazywania swoich
doświadczeń przez organizacje z większym dorobkiem
organizacjom młodym, rozpoczynającym dopiero
działalność.
Projekt „Profesjonalne małopolskie NGO” zakończył
się sukcesem – przy bardzo wysokich ocenach
uczestników
wszystkich
proponowanych
form
wsparcia. Pokazał również ciągłe zainteresowanie
przedstawicieli III sektora ofertą szkoleniowodoradczą. Po zakończeniu projektu do biura ZCDK
nieustannie wpływają zgłoszenia zapotrzebowania na
doradztwo specjalistyczne z zagadnień związanych
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
W miarę możliwości takie doradztwo świadczone jest
wolontarystycznie przez pracowników biura ZCDK,
jak również doradców zaangażowanych wcześniej
w projekcie.
Beata Harasimowicz
koordynatorka projektu

2. Współpraca z administracją publiczną - wizyty
studyjne we Wrocławiu i Częstochowie
W dniach 26-27 czerwca 2014 r. uczestnicy projektu
„Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne
w powiecie bocheńskim” wybrali się z wizytą
studyjną do Wrocławia.
W wizycie studyjnej wzięło udział 17 przedstawicieli
organizacji pozarządowych z powiatu bocheńskiego
oraz 5 przedstawicieli administracji publicznej tj.
Starostwa Powiatowego w Bochni, które było
partnerem w projekcie.

Uczestnicy projektu, którzy wzięli już udział
w szkoleniach dot. m.in. technik i narzędzi konsultacji
społecznych oraz podstaw współpracy NGO
z jednostkami samorządu terytorialnego, mieli okazję
wykorzystać
zdobytą
wiedzę
w
praktyce
i skonfrontować
swoje
doświadczenia
z doświadczeniami współpracy międzysektorowej
w woj. dolnośląskim.
Pierwszego dnia wizyty odbyło się 6-godzinne
seminarium z udziałem przedstawicieli organizacji
pozarządowych
oraz
jednostek
samorządu
terytorialnego, które poprowadził Grzegorz Tymoszyk prezes Zarządu Fundacji "Umbrella" i koordynator
Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Sektor 3.

W drugim dniu uczestnicy wyjazdu odwiedzili siedzibę
Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych SEKTOR 3 – parasolową organizację
pozarządową, która wspiera NGOsy w województwie
dolnośląskim oraz posiada szerokie doświadczenie
w zakresie współpracy międzysektorowej oraz dot.
konsultacji społecznych.

p. Marzenę
Cuprjak-Wagner
–
specjalistkę
ds. konsultacji społecznych oraz p. Annę Mikutę (Polski
Instytut Mediacji i Integracji Społecznej).
Podczas seminarium pochylono się nad kwestią
partycypacji społecznej, przedstawiono dobre praktyki
z zakresu współpracy samorządu Miasta Częstochowy
z organizacjami pozarządowymi w kwestii zlecania
zadań publicznych. Swoimi doświadczeniami podzielili
się prezesi organizacji pozarządowych z Częstochowy:
Stowarzyszenia
Wzajemnej
Pomocy
Agape,
Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie
„Dla Rodziny”, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Częstochowie oraz Fundacji Chrześcijańskiej
Adullam. Omówiony został częstochowski model
konsultacji społecznych, przedstawiono też budżet
partycypacyjny.
Drugi dzień wizyty przeznaczono na odwiedziny
w siedzibach kilku organizacji: Częstochowskiego
Centrum Aktywności Seniorów, Samorządowego
Zakładu Budżetowego - Centrum Integracji Społecznej,
Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że bus” oraz CIS Fundacji
Integracji Społecznej Feniks.
Uczestnicy wizyty podkreślali serdeczne przyjęcie
i zaangażowanie ze strony gospodarzy – zarówno
Urzędu Miasta jak i organizacji goszczących.
Największym
zainteresowaniem
cieszyły
się
bezpośrednie spotkania z organizacjami oraz relacje
partnerskie organizacji z jednostkami samorządu
terytorialnego.
Urszula Bukowska
koordynatorka projektu

Dopełnieniem spotkań międzysektorowych były
2 wizyty w Urzędach: spotkanie w Biurze ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu
Miasta Wrocławia oraz spotkanie w Wydziale
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Marszałkowskiego.
Grupa
miała
również
możliwość
odwiedzić
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, który
zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną osób
z niepełnosprawnością oraz skorzystać z oferowanych
przez WZAZ usług gastronomicznych.
Natomiast w dniach 29-30.07.2014r. uczestnicy
projektu udali się z wizytą studyjną do Częstochowy.
W wizycie uczestniczyło 14 przedstawicieli organizacji
pozarządowych z powiatu bocheńskiego, przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Bochni oraz 2 opiekunki
z ramienia realizatora projektu.
Pierwszego dnia wizyty w Ratuszu Miejskim odbyło
się 6-godzinne seminarium moderowane przez
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3. Projekt „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja
obywatelska poprzez konsultacje społeczne”
W ramach projektu „U nas w gminie konsultujemy!
Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje
społeczne” współfinansowanego przez UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. beneficjenci
skorzystali z różnych form wsparcia.
W czerwcu 2014 r. odbyły się dwudniowe szkolenia
z zakresu organizacji i metodologii konsultacji
społecznych. Zaprezentowano podstawy prawne
i zasady konsultacji społecznych oraz omówiono,
w jaki sposób są one prowadzone w gminach,
z uwzględnieniem korzyści i błędów. Po raz kolejny,
uczestnicy zatrzymali się nad opracowaniem przebiegu
konsultacji społecznych. Szczególną uwagę zwrócono
na przygotowanie i zasięganie opinii w procesie
dialogu obywatelskiego Urzędu Gminy w Dębnie
z mieszkańcami. Lista technik prowadzenia konsultacji
społecznych, możliwych do wykorzystania w trakcie
ich realizacji, powiększyła się o kilkanaście. Na
zakończenie zaprezentowano dobre praktyki konsultacji
społecznych, w zakresie podziału środków z budżetu
partycypacyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się gra edukacyjna „Rozegraj miasto”. Uczestnicy
szkoleń, podzieleni na 4 grupy, mogli decydować
o przyszłości miasta, konsultując z ich władzami różne
propozycje. W szkoleniach uczestniczyło 75 osób,
a wśród nich: pracownicy Urzędu Gminy Dębno, radni,
sołtysi, członkowie Rad Sołeckich oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych. W ramach projektu
beneficjenci skorzystali też z doradztwa w obszarze
narzędzi i technik konsultacji społecznych. Kolejnym
etapem realizacji projektu było zorganizowanie wizyty
studyjnej w gminie aktywnej w zakresie konsultacji
społecznych. Pierwszego dnia wizyty w Pałacu
w Nieznanicach odbyło się spotkanie z liderami
lokalnych organizacji pozarządowych z gmin
Mykanów,
Mstów,
Kłomnice.
Szczególne
zainteresowanie wywołały prezentacje działalności
Stowarzyszenia „Jedność w działaniu” z Zawady,
Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” ze
Skrzydłowa oraz Miejskiego Ośrodka Kultury
w Mykanowie.
Ważnym punktem wizyty była prezentacja dobrych
praktyk w zakresie partycypacji publicznej, której
dokonał Robert Kępa, pełnomocnik Prezydenta Miasta
Częstochowy ds. organizacji pozarządowych oraz lider
lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Kilkunastoosobowa
grupa poznała, w jaki sposób prowadzony jest dialog
obywatelski w powiecie częstochowskim. Na tym
terenie konsultowano strategię rozwoju powiatu i gmin,
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program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz
sposoby segregacji śmieci. W Częstochowie
uruchomiono platformę internetową „Jasne, że
konsultacje”, która jest narzędziem służącym do
zbierania opinii mieszkańców nt. planowanych
projektów. Drugi dzień wizyty upłynął pod znakiem
odwiedzin w aktywnych społecznościach lokalnych,
które poprzez konsultacje społeczne z administracją
publiczną na różnych szczeblach, mogą realizować
zadania publiczne na bardzo wysokim poziomie. Dobre
praktyki w tym zakresie prezentuje Stowarzyszenie
„Razem na Wyżyny” z Mykanowa – Lokalna Grupa
Działania, obejmująca swoim zasięgiem 6 gmin oraz
Pracownia Garncarska i świetlica dla dzieci
i młodzieży „Ochronka” w Garnku.
Wizyta studyjna odbyła się w dniach 20-21 sierpnia
2014 r., a uczestniczyło w niej 12 osób oraz opiekun
z ramienia
realizatora
projektu.
Beneficjenci
podkreślali serdeczne przyjęcie oraz zaangażowanie
środowiska lokalnego w proces partycypacji
publicznej. Mamy nadzieję, że będzie ono inspiracją do
działań na rzecz rozwoju własnej gminy.
Paulina Gurgul
specjalistka ds. współpracy

4. Jak zmienić kształt lodu, czyli budujemy
strategię Małopolskiej Sieci NGO!
Po co komu strategia, skąd przychodzimy i dokąd
zdążamy, czy potrzebna jest nam analiza PESTER
czy SWOC? Na te i inne pytania odpowiadali
uczestnicy pierwszych warsztatów strategicznych
w ramach tworzonej przez Dzieło Kolpinga
Małopolskiej Sieci NGO, które odbyły się 28-29
listopada w Luborzycy k. Krakowa.
Kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych
pracowało aktywnymi metodami warsztatowymi nad
fundamentami sieci – misją, wizją, celami
strategicznymi, wartościami i zadaniami, które sieć
będzie realizować. Uczestnicy warsztatów poznali
narzędzia i mechanizmy planowania strategicznego.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się
symulacyjna gra decyzyjna, w której gracze, wcielając
się w rolę zewnętrznych konsultantów, przeprowadzili
proces planowania i wdrażania strategii w organizacji.
Przeprowadzając rozgrywki w zespołach uczestnicy
w przystępny sposób poznali pojęcia i modele
odnoszące się do formułowania i wdrażania strategii.
W ramach warsztatów strategicznych wybrano również
pierwszych przedstawicieli do grupy sterującej, którzy
zajmować się będą m.in. wypracowaniem dokumentu
statutowego sieci wraz z mechanizmem finansowania
sieci.

Kolejne warsztaty strategiczne dla organizacji, które
przystąpiły do Małopolskiej Sieci NGO. odbyły się
w Inwałdzie,
Białce
Tatrzańskiej,
Iwkowej
i Szczawnicy.
Monika Dąbrowska
Specjalistka ds. promocji
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5. Kolpingowskie Kluby Seniora

Dzieło Kolpinga w Polsce, dostrzegłszy brak oferty
rozwoju osób starszych i problem starzenia się
członków kolpingowskich organizacji, od ponad
trzech lat w ramach różnych projektów prowadzi
działania dla seniorów.
Są one realizowane w oparciu o Kolpingowskie Kluby
Seniora (KKS). Mamy już 15 Klubów Seniora przy
Rodzinach Kolpinga: w Brzesku, Bochni, Chełmku,
Dębnie, Jadownikach, Jarosławiu, Krakowie-Nowym
Bieżanowie, w Krakowie-Prądniku Czerwonym,
Luborzycy, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu,
Porąbce Uszewskiej, Porębie Żegoty, Staniszczach
Wielkich, Wadowicach. Najdłuższe doświadczenie
w realizacji działań dla seniorów ma Rodzina Kolpinga
w Gdańsku z parafii św. Piotra i Pawła.
Intensywnemu rozwojowi działań dla osób starszych
sprzyjają
ministerialne
programy
wsparcia
finansowego, w ramach których kolpingowskie
organizacje pozyskują fundusze na prowadzenie
aktywności.
Poniżej
przedstawiamy
relację
z Kolpingowskiego Klubu Seniora w Jarosławiu,
podsumowującą działania w ramach projektu „Seniorzy
dla demokracji” finansowanego z Funduszy EOG
(Program Obywatele dla Demokracji):
W Kolpingowskim Klubie Seniora w Jarosławiu działa
aktywnie 27 seniorów.
Samopomocowa grupa seniorów świadczy pomoc
innym potrzebującym seniorom spoza KKS oraz
osobom najuboższym w środowisku lokalnym. Grupa
samopomocowa spotyka się ok. 2-4 razy w miesiącu.
Od stycznia do kwietnia zrealizowano 10 spotkań:
 styczeń 2015 – spotkanie opłatkowe dla seniorów,
oglądanie koncertu Golec Orkiestra z Jasnej Góry,
wspólne kolędowanie,
 luty 2015 – wspólne uczestnictwo we mszy św.,
zaproszenie wszystkich seniorów do oglądania filmu
„Christiada” i dyskusja o filmie oraz chrześcijanach na
świecie, zorganizowanie ostatków dla seniorów
i wspólna zabawa,

 marzec 2015 – przygotowywanie
wielkanocnych, kiermasz,

ozdób

 kwiecień 2015 – planowanie wspólnej wycieczki
do Krynicy i Muszyny, udział w pielgrzymce
parafialnej do Krakowa i sanktuarium Jana Pawła II
w Łagiewnikach, udział w drugiej części warsztatów
„Mechanizmy
i
narzędzia
demokracji
lokalnej” (spotkanie z p. Magdaleną Szczudło).
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Seniorzy chętnie obsługują Senioralny Punkt Porad
Prawnych i Obywatelskich zbierając zgłoszenia
i umawiając na porady, które systematycznie świadczy
radca prawny. Osoby starsze chętnie korzystają
z porad.
W ramach zrealizowanych szkoleń pn. „Mechanizmy
i narzędzia demokracji lokalnej” trenerka zwróciła
uwagę seniorów na możliwości podejmowaniu
współpracy z administracją publiczną, korzyści
z udziału w konsultacjach społecznych, dostęp do
informacji publicznej. Zajęcia pomogły uczestnikom
warsztatów w przygotowaniu lokalnego programu na
rzecz aktywności obywatelskiej seniorów. Seniorzy
omówili cel programu, obszary interwencji, postulaty
i profesjonalne rozwiązania oraz możliwe źródła
finansowania dla podjętych działań. KKS w Jarosławiu
będzie postulował do Burmistrza Miasta Jarosław
o utworzenie Rady Seniorów.
Od lutego br. trwają w Jarosławiu kursy komputerowe
dla
seniorów
na
poziomie
podstawowym
i średniozaawansowanym, w których uczestniczy
średnio ponad 10 osób w każdym. Seniorzy chętnie
uczestniczą w tych zajęciach i korzystają z wiedzy
przekazanej przez prowadzącego informatyka w
zakresie nowych technologii cyfrowych.
Barbara Bąk
koordynatorka projektu

6. Młody Kolping Europa w działaniu
Od marca 2013 r. Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce jest organem koordynujacym
dziełania europejskiego Młodego Kolpinga. Bogaty
program
działań,
regularna
komunikacja
z poszczególnymi grupami oraz zapewnienie
środków finansowych na organizację seminariów
i wymian młodzieżowych dla członków Młodego
Kolpinga z całej Europy są możliwe dzięki pracy
etatowego pracownika przy biurze Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.
Młody Kolping Europa posiada swoją własną
organizację parasolową, która działa na arenie
europejskiej zrzeszając wszystkie narodowe Związki
Młodego Kolpinga. Zarząd MKE spotyka się regularnie
2-3 razy do roku, zajmując stanowiska w sprawach
politycznych, społecznych oraz podsumowując
aktywności w poszczególnych krajach i planując
kolejne działania na arenie międzynarodowej.
Najważniejsze działania przeprowadzone od lipca
2014r. do czerwca 2015 r.:
Lipiec 2014 r. – Europejski Tydzień Młodych
W dniach 30 czerwca – 6 lipca 2014 r.w Esztergom,
mieście położonym w północnych Węgrzech, przy

słowackiej granicy, odbył się kolejny Europejski
Tydzień Młodych. W spotkaniu uczestniczyło 37 osób
z 9 krajów Europy. Polskę reprezentowały 2 osoby
z Rodzin Kolpinga w Porąbce Uszewskiej oraz
Luborzycy.
Uczestnicy poszerzyli wiedzę w zakresie efektownego
poszukiwania pracy i uczestnictwa w rozmowie
rekrutacyjnej. Praca w grupie międzynarodowej
pozwoliła
na
rozwój
nowych
umiejętności
i perspektyw: uczestnicy skoncentrowali się nie tylko
na prezentacji samych siebie, ale również na rozwoju
kompetencji językowych. Ciekawym punktem wyjścia
do dyskusji była osoba Patrona, Adolpha Kolpinga
i jego postrzeganie pracy.
W programie spotkania nie zabrakło zwiedzania miasta
i możliwości bliższego poznania węgierskiej kultury.
W czasie wycieczki do Budapesztu, oprócz spaceru po
mieście, grupa zwiedziła parlament oraz odbyła
niezapomniany rejs po Dunaju.
Podczas wspólnego tygodnia uczestnicy lepiej poznali
kulturę i obyczaje innych krajów dzięki wspólnym
wieczorom
międzykulturowym,
tańcom
czy
degustacjom produktów z całej Europy. Tańce, śmiech
i wspólne zabawy nie znają granic i barier językowych!
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6. Młody Kolping Europa w działaniu

Październik 2014r. – Seminarium i zebranie
członków Młodego Kolpinga Europa w Słowenii
W dniach 23-26 października 2014r. w mieście Slovenj
Gradec (Słowenia) odbyło się seminarium dotyczące
budowania
partnerstwa,
sieciowania
i zintensyfikowania
współpracy
między
poszczególnymi grupami narodowymi Młodego
Kolpinga.

Warsztaty przygotowała i poprowadziła Mateja Savc,
przewodnicząca Młodego Kolpinga w Słowenii.
Uczestnicy dyskutowali o zaangażowaniu wspólnot
kolpingowskich w przygotowanie Mszy Świętej –
zwłaszcza to przewidziane dla liturgicznej służby
ołtarza.
Następnie
uroczyście
odprawiono
międzynarodową Mszę Świętą z wielojęzycznymi
akcentami.
Planowane
jest
przygotowanie
modlitewnika w języku angielskim, który byłby
wykorzystywany podczas uroczystych Eucharystii.

Młodzi liderzy podsumowali ubiegły rok oraz
ustalili terminy kolejnych wydarzeń planowanych
na 2015 rok:


Warsztaty medialne w Voiswinkel/Niemcy:
12-15.02.2015 r.



Europejski Tydzień Młodych , Novi Sad/Serbia:
13-19.07.2015 r.



Zebranie Członków Młodego Kolpinga Europa
oraz uczestnictwo w Dniu Kolpinga w Kolonii/
Niemcy: 17-20.09.2015 r.



Szkolenie dla liderów, Varazdin/Chorwacja:
8-11.10.2015 r.

Członkowie Młodego Kolpinga zostali również
zaproszeni do uczestnictwa w spotkaniach
organizowanych przez poszczególne narodowe
Grupy Młodego Kolpinga:


Workcamp, Brasov i Caransebes/Rumunia –
koniec lipca, początek sierpnia 2015 r.



Obóz językowy, Słowenia –
koniec sierpnia 2015 r.
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Luty 2015 r. – Warsztaty medialne w Voiswinkel,
Niemcy
Jak komunikować się z młodymi ludźmi i co oznacza
to dla promocji Młodego Kolpinga na arenie
międzynarodowej? Na to i inne pytania odpowiedzi
szukało 30 młodych ludzi z 12 krajów podczas
warsztatów medialnych Młodego Kolpinga Europa,
które odbyły się w Voiswinkel niedaleko Kolonii
w lutym 2015 roku. Uczestnicy przyjechali z Polski,
Litwy, Serbii, Mołdawii, Węgier, Albanii, Kosowa,
Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Czech i Niemiec.
Cztery grupy zajęły się następującymi tematami:
„Newsletter & ulotka”, „Nowe Media”, „Zdjęcia” oraz
„Radio”. W ramach warsztatów wypracowano
rekomendacje dot. promocji na Facebooku i stronie
internetowej, przygotowano audycję radiową dot.
wolontariatu, powstało wiele zdjęć promocyjnych,
a także wzór ulotki reklamowej.
Część warsztatów odbyła się w centrum Kolonii –
grupa odwiedziła siedzibę Międzynarodowego Dzieła
Kolpinga, gdzie spotkała się z Barbarą Demmer,
odpowiedzialną za promocję i fundraising. Po południu
odbyła się wizyta w DomRadio – Radiu Katedralnym
w Kolonii. Nagrane wywiady opisujące działania
Młodego Kolpinga w poszczególnych krajach
posłużyły za materiał do audycji „Młody Kolping
w Europie Wschodniej”, który został wyemitowany
nazajutrz w programie „weltweit” („na świecie”)
W poszczególnych krajach odbyły się również lokalne
akcje dotyczące m.in. promocji wolontariatu i równości
społecznej.
Działania zostały zrealizowane dzięki wsparciu Unii
Europejskiej w ramach programu „Młodzież
w działaniu“ oraz Fundacji Renovabis.
Patrycja Kwapik,
specjalistka ds. europejskiej współpracy młodzieży

III. Z życia Rodzin Kolpinga

1. Makowski Kolping dla seniorów
Rok 2014 to dla makowskiego Kolpingowskiego
Klubu Seniora pierwszy rok działalności. Dzięki
projektom szybko wdrożyliśmy się w szereg działań,
których podstawą są cotygodniowe spotkania.
Od miesiąca września realizujemy poradnictwo prawne
dla osób 60+ w ramach projektu „Seniorzy dla
demokracji” realizowanego wraz ze Związkiem
Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. Projekt jest
współfinansowany w ramach Programu Obywatele dla
Demokracji
z
Funduszy
EOG.
Poradnictwo
prowadzimy dwutorowo: poprzez warsztaty grupowe
o określonej tematyce przydatnej seniorom oraz
poprzez indywidualne doradztwo prawne dostępne dla
seniorów 60+ z gminy i miasta Maków Podhalański.
Nasze działania w tym zakresie w perspektywie dwóch
miesięcy są bardzo pozytywne. Z warsztatów chętnie
korzystamy, a i terminy do prawnika na poradę
indywidualną są zawsze zarezerwowane. Dbamy o to,
by informacja o poradach dotarła do jak najszerszego
kręgu zainteresowanych.

W ramach tego samego projektu prowadzimy pracę
w grupie samopomocowej. Działanie to ma na celu
stworzenie grupy seniorów, która w ramach
wolontariatu będzie wspierać się wzajemnie
i świadczyć
swe
usługi
innym
seniorom.
W sprecyzowaniu naszych działań i określeniu naszych
możliwości pomogły mam warsztaty z coachem - panią
Magdaleną Barycz-Kobylańską. W trakcie dwóch
pięciogodzinnych spotkań pracowaliśmy indywidualnie
oraz w grupach, aby w odniesieniu do naszych
zdolności i umiejętności oraz nie zapominając onaszych
ograniczeniach, określić konkretne działania na rzecz
społeczności lokalnej.
Reasumując, nie mamy czasu na nudę w naszym
Kolpingowskim Klubie Seniora, ale znajdujemy jeszcze
czas na wycieczki, cotygodniową gimnastykę i wyjazd
do kina. Ta oferta jest realizowana w ramach
prowadzonego
projektu
„Aktywny
Senior”
finansowanego przez Burmistrza Miasta Maków
Podhalański.
Halina Kołodziej i Bożena Wojdyła
koordynatorki projektu
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2. Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim - dwadzieścia lat
minęło
Taki wiek osiągnęła makowska Rodzina Kolpinga.
Postanowiliśmy to uczcić uroczystą mszą oraz
spotkaniem z członkami i zaproszonymi gośćmi.
18 października 2014 r. o godz. 11.00 rozpoczęła się
Msza św. za członków Stowarzyszenia, prezesa
Związku Centralnego ks. Józefa Jakubca, prezesa
naszej rodziny ks. Tadeusza Różałowskiego, oraz za
zmarłych- ks. Kazimierza Hoła i członków naszego
stowarzyszenia. W czasie tej podniosłej uroczystości
uczciliśmy również relikwie bł. Adolpha Kolpinga.
W obchodach naszego jubileuszu istotne miejsce zajęło
uczczenie pamięci zmarłego założyciela Dzieła
Kolpinga w Polsce, ks. profesora Kazimierza Hoły.
Dzięki staraniom naszej przewodniczącej p. Bronisławy
Partyki na grobie księdza pojawiła się tabliczka
informująca o jego zasługach. Po Mszy wraz
z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się na cmentarz,
gdzie księża prezesi dokonali odsłonięcia tablicy.
Modlitwą uczciliśmy pamięć zmarłego. Na tym samym
cmentarzu pomodliliśmy się również przy mogile ks.
Kazimierza Jancarza, założyciela Rodziny Kolpinga
w Luborzycy i przyjaciela ks. Hoły.
Po tych uroczystościach spotkaliśmy się w siedzibie
makowskiego Stowarzyszenia w tzw. Stodole, gdzie
nasza przewodnicząca przywitała zaproszonych gości,
a p. Jerzy Mydlarz przedstawił sylwetkę naszego
założyciela ks. Hoły. Następnie przewodniczący
Zarządu Związku Centralnego p. Robert Prusak złożył
nam gratulacje przypominając o ścisłych związkach
łączących naszą organizację z centralą w Krakowie
i Rodziną Kolpinga w Luborzycy, z której się wywodzi.
Dalej głos zabierali poszczególni zaproszeni goście. Ks.
Tadeusz Różałowski, podkreślił ogromną rolę, jaką
w naszej działalności odgrywa od dnia założenia
naszego stowarzyszenia przewodnicząca, p. Bronisława
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Partyka, ks. Józef Jakubiec, burmistrz Makowa
Podhalańskiego p. Paweł Sala, sekretarz gminy
p. Maria Czarniak, przedstawiciele Rodziny Kolpinga
z Wadowic p. Zygmunt Barycz i p. Aleksandra Barycz,
założycielka
Uniwersytetu
Trzeciego
Wieku
w Makowie p. Barbara Tyszewska, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wanda
Olejniczak oraz dyrektor Zespołu Szkół w Makowie
p. Artur Piórkowski. Na koniec części oficjalnej głos
zabrała przewodnicząca p. Bronisława Partyka dzieląc
się z nami wspomnieniami z okresu założenia
stowarzyszenia i jego niełatwymi początkami.
Przedstawiła również obecną działalność naszej
Rodziny. Przywitała także bardzo serdecznie obecną na
naszych uroczystościach siostrę ks. Hoły - panią Marię
Hołę.
W uroczystych obchodach naszego jubileuszu wzięli
udział członkowie makowskiego stowarzyszenia oraz
Kolpingowskiego Klubu Seniora.
Uroczystość zakończyła się przy smacznym
poczęstunku i nieoficjalnych miłych rozmowach.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuję wszystkim
zaproszonym gościom za przybycie oraz za przesłane
życzenia od nieobecnych na spotkaniu Rodzin
Kolpinga z Brzeska i Mysłowic Wesołej.

Bożena Wojdyła
Wiceprzewodnicząca Rodziny Kolpinga w Makowie
Podhalańskim

3. „Rodzinna Niedziela z NGO” w Bochni
W niedzielne popołudnie 13 lipca, przy pięknej
pogodzie i w otoczeniu przyrody parku Uzbornia
odbył się piknik rodzinny organizowany przez
Rodzinę Kolpinga w Bochni we współpracy
z licznymi
partnerami:
organizacjami
pozarządowymi oraz jednostkami administracji
publicznej – zgodnie z zasadą „w jedności siła”.
Zaproszenie
do
współorganizacji
lokalnych,
bocheńskich stowarzyszeń, fundacji oraz „oddanie” im
przestrzeni do prezentacji własnych działań – w formie
odrębnych stoisk – zdecydowało o sukcesie tego
święta, a pięknie położony na wzgórzu park Uzbornia,
z przestronnymi miejscami pozwolił na realizację
atrakcyjnego i zróżnicowanego programu święta, który
przyciągnął tłumy.
Organizatorzy zaplanowali wyjątkowe atrakcje
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, m.in.: zabawy,
konkursy, quizy, zawody sportowe, warsztaty
plastyczne, warsztaty kulinarne, punkt dla zdrowia,
stoisko z książkami. Po oficjalnym otwarciu pikniku
przez przewodniczącą i prezesa Rodziny Kolpinga
w Bochni oraz Burmistrza Miasta, na scenie amfiteatru
wystąpił przedstawiciel Straży Miejskiej (uzdolniony
aktorsko), który przy pomocy kukiełek strażnika
Wojtusia, Filipa i Tuptusia, „śpiewająco” zapoznał
dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w ruchu
ulicznym oraz nauczył dzieci reagowania na
niebezpieczne dla nich sytuacje, z którymi mogą się
stykać w domu, na placu zabaw i w innych
okolicznościach. Dzieci nie tylko oglądały i słuchały,
ale zostały zaproszone do zabawy: śpiewały, tańczyły
na scenie i prowadziły dialog.
Kolejnym punktem programu na scenie amfiteatru był
ciekawy
„RODZINNY
QUIZ
LITERACKI”,
przygotowany
i
poprowadzony
przez
panie
bibliotekarki z bocheńskiego koła Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, które zorganizowały oprócz
tego stoisko z książkami pod hasłem: Zabierz –
Przeczytaj – Podaj dalej. Również z zakresu literatury
były happeningi „Słowa Kluczowe” i „Rodzinne
krzyżówek
rozwiązywanie”,
przygotowane
i przeprowadzone w przestrzeni miejskiego Parku
Uzbornia
przez
Stowarzyszenie
Kotłownia
i Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”.

chlebkiem z masłem rzeżuchowym, humusem z bobu,
pesto z naci marchwi i z pokrzywy. Były zabawy
z kolorowymi warzywami, tworzenie obrazów na
talerzu, konkursy oraz warsztat dla rodziców z dziećmi.
A obok, panie z powiatowego, bocheńskiego koła
Polskiego Związku Niewidomych pokazywały i uczyły,
jak zrobić śliczne serce z wikliny papierowej –
oczywiście chętnych było mnóstwo. Podobnie jak przy
stoisku florystycznym „Kwiatowy zawrót głowy”,
gdzie profesjonalna florystka prowadziła warsztaty dla
dzieci i dorosłych, przybliżające sztukę układania
kwiatów. Nie można nie wspomnieć o „Punkcie
zdrowia”, gdzie reprezentantki Polskiego Czerwonego
Krzyża i Sanepidu mierzyły ciśnienie i zawartość
tlenku węgla w wydychanym powietrzu wszystkim,
którzy zgłosili się do takiego badania.
Teren sportowy parku opanowało Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej, które zachęcało
wszystkich do udziału w zawodach strzeleckich, rzucie
lotkami do tarczy, podnoszenia ciężarka, wyścigach
w workach (głównie dzieci) oraz gry w szachy. Odbyły
się również rozgrywki futbolowe zawodników
Stowarzyszenia Amp Futbol (osoby niepełnosprawne)
z drużynami chłopców.
Program święta zakończyły występy chóru „Złota
Jesień”, który wykonał piosenki lwowskiej ulicy oraz
zespołu NA SPOKOJNIE.
Piknik
organizowany
był
wspólnie
przez
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, Miejski
Dom Kultury, Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
oraz bocheńskie organizacje pozarządowe. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta
Bochnia - Stefan Kolawiński.
Patronaty medialne nad imprezą: Gazeta Krakowska,
Nasze Miasto, Bochnianin, KBC24, Czas Bocheński,
Moja Bochnia, Kronika Bocheńska, Undergroundowa
Stolica Polski.
Anna Wiśniewska
specjalistka ds. promocji

Miejscem obleganym przez cały czas trwania pikniku,
głównie przez najmłodszych uczestników ich rodziców,
było stoisko, gdzie gospodarzami była Akademia
Rozwoju Nasza Pozytywka, która stworzyła przestrzeń
dla plastycznej twórczości dzieci – kolejka do
malowania twarzy nie malała aż do wieczora.
Nieopodal, osoby z inicjatywy „Bania zdrowia” z pasją
opowiadały o jedzeniu, ekodesignie i życiowej
aktywności, częstując smakowitymi przekąskami:
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4. Lohne - Łęczyce: partnerstwo z sercem
Rodzina Kolpinga przy parafii św. Antoniego
w Łęczycach w odpowiedzi na zaproszenie Rodziny
partnerskiej z Niemiec, w dniach 21-24.11.2014r.
uczestniczyła w obchodach 50-lecia ich działalności.
Mieliśmy okazję poznać wszystkich członków Rodziny
Kolpinga Lohne oraz przedstawicieli innych rodzin
z okręgu Oldenburg, a także zwiedzić miasto i poznać
jego historię. Rodzina z Niemiec przyjęła nas bardzo
miło i ciepło. Kontakt z Rodziną z Niemiec
nawiązaliśmy wiosną ubiegłego roku. Już w grudniu
2013 r. mieliśmy zaszczyt gościć ich u nas., gdy
przyjechali obdarowując nas masą zabawek, odzieży
oraz innych niezbędnych artykułów dla dzieci, które
rozdysponowaliśmy rodzinom potrzebującym z naszej
parafii.

obdarowywanie nas dużą ilością odzieży dla dzieci,
zabawek, gier, puzzli, książek. Zwieńczeniem tej
wizyty była uroczysta kolacja w Zespole Szkół
w Łęczycach z udziałem Wójta Gminy - Piotra
Wittbrodta, Proboszcza Parafii ks. Piotra Tredera,
a także członków Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga
w Łęczycach.
Maria Stenka
przewodnicząca Rodziny Kolpinga w Łęczycach

W dniach 12-14 grudnia 2014r. gościliśmy
2 przedstawicieli partnerskiej Rodziny Kolpinga Lohne
u nas, w Łęczycach. Goście zostali zakwaterowani
w Pałacu w Godętowie, a tłumacz skorzystał
z gościnności przewodniczącej w Łęczycach. Nasi
partnerzy zwiedzili Lębork, a w drodze powrotnej
zakupili sporą ilość ptasiego mleczka, którym
obdarowali wszystkie dzieci ze Słonecznego
Przedszkola oraz dwie klasy zerówek w szkole
podstawowej
w
Łęczycach.
Odwiedzili
również rodziny, które w ubiegłym roku skorzystały
z ich pomocy. Tradycją tych wizyt stało się

5. Projekt „Ręka w rękę” w Porębie Żegoty
Projekt „Ręka w rękę” był realizowany przez
Rodzinę Kolpinga w Porębie Żegoty od kwietnia do
grudnia 2014 r. Wzięło w nim udział 40 osób, w tym
30 seniorów 60+.
W ramach projektu przeprowadzono: spotkanie
informacyjne, kurs pierwszej pomocy przedmedyczej,
spotkania medyczne z: neurologiem, kardiologiem,
angiologiem, ortopedą, otolaryngologiem; zielarzem
i geriatrą, warsztaty z dietetykiem (z przepisów
przygotowanych przez dietetyka powstał „Lokalny
przewodnik
zdrowej
żywności”),
warsztaty
z dziedzictwa kulturowego w ramach których nagrano
lokalne opowieści pod nazwą „Porębskie Bajania”,
zorganizowano 3-dniowy reminiscencyjny wyjazd
szlakiem pałacowym do Krzyżtoporu, Lublina,
Nałęczowa i Kozłówki.
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W wyniku działań projektowych powstał Klub Seniora
„Wspólnota”, posiadający 5-osobowy Zarząd, regulamin
oraz plan działań. Klub Seniora ma swój hymn (autorem
słów i muzyki jest członek Klubu). Spotkanie
podsumowujące projekt potwierdziło trafność działań
projektowych i zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty, przy którym działa
Klub Seniora, do dalszej aktywności na rzecz seniorów
Gminy Alwernia.
Zadanie
było
współfinansowane
ze
środków
otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020.
Bogusława Majchrowska
przewodnicząca Rodziny Kolpinga w Porębie Żegoty

6. Jubileusz 20.lecia Rodziny Kolpinga w Brzesku
W sobotę 11 kwietnia 2015 r. Rodzina Kolpinga
z Brzeska rozpoczęła uroczystości obchodów 20.lecia
swojej długiej i bogatej działalności.
Udział w uroczystościach wzięli goście zaproszeni
przez ks. prezesa Zygmunta Bochenka i ks. proboszcza
Józefa Drabika oraz przewodniczącego Józefa Pabiana.
Byli to: ks. bp Wiesław Lechowicz – delegat
Episkopatu Polski ds. Polonii i Emigracji Zarobkowej,
ks. prał. Józef Jakubiec – prezes krajowy Dzieła
Kolpinga,
księża
prezesi
Rodzin
Kolpinga
z: Oświęcimia, Łoniowej, Dębna, Porąbki Uszewskiej,
Bochni i Jadownik, Krzysztof Wolski – sekretarz
europejskiego Dzieła Kolpinga, przedstawiciele
Związku
Centralnego
Dzieła
Kolpinga
z przewodniczącym Robertem Prusakiem, Urszulą
Trojańską, Grażyną Rzepką-Płachtą i Bożeną Michałek,
członkowie Rodzin Kolpinga z Diecezji Tarnowskiej
oraz przedstawiciele władz lokalnych.
Sobotnie uroczystości składały się z dwóch części:
uroczystej mszy św. i jubileuszowego spotkania.
Część liturgiczna rozpoczęła się wspólną procesją do
ołtarza parafian oraz gości, w czasie której ks. Józef
Jakubiec wprowadził do kościoła Relikwie bł.
A.Kolpinga. W koncelebrowanej Mszy św., której
przewodniczył
ks.
bp.
Wiesław
Lechowicz,
uczestniczyło 14-stu księży, w tym prezesi Rodzin
z Łoniowej, Dębna, Porąbki Uszewskiej, Jadownik
i Bochni – założonych z inicjatywy brzeskiej Rodziny,
a szczególnie jej przewodniczącego. W homilii ks.
biskup przybliżył sylwetkę bł. Kolpinga i jego
charyzmatyczną działalność, która rozszerzyła się na 61
krajów świata. Zwracając się do członków Rodzin
Kolpinga dziękował im za dotychczasową działalność
i zaznaczył, że wychodzą oni naprzeciw z pomocną
dłonią innym, słabszym oraz zagubionym życiowo. Jest
to w mniejszej części pomoc materialna, a w większej
wsparcie moralne i duchowe. Członkowie –
wolontariusze wspólnoty kolpingowskiej bez żadnego
wynagrodzenia podejmują trud pomocy innym, jak
napisała w wierszu do bł. Adolpha Kolpinga Krystyna
Plichta, członek Rodziny Kolpinga od pierwszego dnia
jej działalności i członek jej zarządu (red. wiersz został
zamieszczony na ostatniej stronie raportu).

W oprawę liturgii włączyli się członkowie brzeskiej
Rodziny Kolpinga przez czytanie lekcji i modlitwy
wiernych oraz wspólne z zaproszonymi kolpingowcami
odśpiewanie hymnu Dzieła Kolpinga. Po nabożeństwie
uczczono relikwie naszego Patrona. Każdy mógł
podejść do ołtarza i dotykając relikwiarza czynił znak
krzyża oddając w ten sposób cześć Błogosławionemu.
Na zakończenie pierwszej części obchodów jubileuszu
goście zwiedzili wystawę, która na jedenastu tablicach
dokumentowała działania Rodziny Kolpinga w Brzesku
na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Około godz. 20.30 rozpoczęła się druga część
uroczystości. Do Auli Chrystusa Króla zaproszono
ponad 80 gości, gdzie przy uroczystej kolacji do
późnych godzin trwały niekończące się rozmowy
i wspomnienia o 20 latach działań Rodziny Kolpinga.
Na ręce ks. prezesa Bochenka składano podziękowania
oraz życzenia na kolejne lata działalności.
Nazajutrz w niedzielę na każdej Mszy św. ks. prał.
Józef Jakubiec prezes krajowy Dzieła Kolpinga
w Polsce głosił homilie na temat życia i działalności
Patrona wspominając przypadającą 13 kwietnia 170.
rocznicę jego święceń kapłańskich. Również na tych
mszach św. członkowie brzeskiej Rodziny czytali
lekcję i modlitwę wiernych.

Tymi uroczystościami rozpoczęły się obchody 20.lecia
Rodziny Kolpinga, które zakończą się w sierpniu br.
uroczystą Senioriadą, a do tego momentu będą się
odbywały imprezy plenerowe towarzyszące tym
obchodom.
Józef Pabian
przewodniczący Rodziny Kolpinga w Brzesku

Ks. biskup Lechowicz zwrócił także uwagę na
szczególną inicjatywę podejmowaną od kilku lat: troskę
o Polonię na całym świecie, a szczególnie tę w Europie
Zachodniej. Działające w ramach Rodziny Kolpinga
Duszpasterstwo Emigracji otacza duchową opieką
wszystkich tych, którzy zmuszeni zostali do wyjazdu za
granicę w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków
życia. W wyniku tego zostały niejednokrotnie
rozdzielone rodziny, słabną więzi z bliskimi w Polsce
i nasila się zjawisko dzieci opuszczanych, zwanych
euro-sierotami.
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IV. Wydarzenia

1. Wyniki konkursu NAJLEPSZA RODZINA KOLPINGA ROKU 2014
Podczas Ogólnego Zebrania Związku Centralnego
Dzieła Kolpinga w Polsce, które odbyło się w dniu 14
czerwca 2014 r. w Luborzycy, zostały ogłoszone
wyniki konkursu na „Najlepszą Rodzinę Kolpinga
roku 2014”.

W
kategorii
„Nasze
budowanie
wspólnoty
kolpingowskiej” najwyższą liczbę punktów uzyskało
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej
i otrzymało dyplom za „Najlepsze Kolpingowskie
Święto Roku 2014”

Najwyższą liczbę punktów w Ogólnopolskim
Konkursie o tytuł „Najlepszej Rodziny Kolpinga Roku
2014” i tym samym Główną Nagrodę Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce otrzymało
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie
Gdańskiej – w uznaniu za całokształt działań na rzecz
rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz budowanie
kolpingowskiej wspólnoty.

W kategorii „Czasy pokazały nam co należy czynić”
najwyższą liczbę punktów uzyskało Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga – Klub Celtycki w Krakowie
i otrzymało dyplom za „Najlepsze Kolpingowskie
Dzieło Roku 2014”
W roku 2015 ze względu na trwające prace nad nowym
regulaminem, konkurs nie został jeszcze ogłoszony.
Krzysztof Wolski
sekretarz naczelny

2. Kolping na Targach Organizacji Pozarządowych w Krakowie
24 czerwca 2014 r. na Rynku Głównym w Krakowie
odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych
w ramach Święta Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa.
W
Targach
uczestniczyło
51
organizacji
pozarządowych, w tym Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce.
Dzięki temu mieliśmy okazję zaprezentować się jako
stowarzyszenie
katolickie,
działające
prężnie
w zakresie aktywizacji społecznej i obywatelskiej.
Poprzez
materiały
promocyjne
i
spotkania
z przedstawicielami naszej organizacji mieszkańcy
miasta oraz liczni turyści mogli lepiej poznać specyfikę
i zasięg naszych działań oraz dowiedzieć się
o zorganizowanych przez nas dotychczas projektach
i kampaniach społecznych. Szeroki zakres naszych
aktywności cieszył się dużym zainteresowaniem osób
w różnym wieku. Udział w Targach był także okazją do
spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami
innych organizacji pozarządowych, co niewątpliwie
zaowocuje w przyszłości nowymi partnerstwami oraz
wspólnymi inicjatywami. 27 czerwca siedziba naszej
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organizacji pozarządowej była otwarta dla wszystkich
chętnych, którzy chcieli poznać działania ZCDK,
Fundacji Dzieła Kolpinga bądź naszych Rodzin.
Monika Cholewa
stażystka

3. „Aktywnie dla wspólnego dobra” konferencja
podsumowująca projekt ZCDK
Dwa dni prelekcji, warsztatów, analiz, dyskusji,
ponad pięćdziesięciu uczestników: głównie członków
15 Rodzin Kolpinga z całej Polski, goście z Niemiec,
Szwajcarii i Włoch, znakomici prelegenci – tak
można
w
skrócie
opisać
konferencję
podsumowującą projekt „Aktywnie dla wspólnego
dobra”, zorganizowaną w Krakowie w dniach 13-14
września 2014 r. przez Związek Centralny Dzieła
Kolpinga w Polsce.
Konferencja
była
ostatnim
dużym
punktem
harmonogramu projektu „Aktywnie dla wspólnego
dobra – nowa metoda aktywizacji i wzmacniania
stowarzyszeń RAZEM DO PRZODU” realizowanego
przez ZCDK z udziałem przedstawicieli 15 Rodzin
Kolpinga z terenu całej Polski oraz przedstawicieli
zagranicznych
partnerów:
Kolping
Schweiz
(Szwajcaria), Kolping Südtirol (Włochy) i Kolpingwerk
Diözesanverband
Essen
(Niemcy).
Głównym
zagadnieniem
konferencji,
poruszanym
w wystąpieniach zaproszonych prelegentów oraz
prowadzących warsztaty, była obywatelskość: jej
budowanie, wzmacnianie w lokalnych społecznościach
oraz rola organizacji pozarządowych w formowaniu
takich postaw. Prelegentami byli kolejno: dr hab.
Marek Rymsza (socjolog z Instytutu Stosowanych
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr
Markus
Demele
(sekretarz
generalny
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga), dr Hildegard
Holenstein
(przedstawicielka
Dzieła
Kolpinga
ze Szwajcarii), Gregor Federhen (specjalista
ds. współpracy z krajami Europy ŚrodkowoWschodniej, Wietnamem i Indiami Międzynarodowego
Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii).
Po części wykładowej rozpoczęły się warsztaty
w czterech grupach zagadnieniowych: Jak aktywizować
środowiska lokalne zgodnie ze strategią empowerment
– warsztaty prowadził dr hab. Marek Rymsza,
Kampanie
społeczne
–
prowadzący
Łukasz
Salwarowski
ze
Stowarzyszenia
MANKO,
Dziennikarstwo obywatelskie – prowadzący Michał
Malczyński również ze Stowarzyszenia MANKO oraz
Fundraising obywatelski, o którym mówił Szczepan
Kasiński – fundraiser z europejskim certyfikatem EFA.
Po półtoragodzinnej pracy, uczestnicy wspólnie
podsumowali jej efekty. Kolejne punkty programu
konferencji dotyczyły samego projektu i stanowiły
podsumowanie
poszczególnych
jego
działań.
Podsumowaniu merytorycznemu i liczbowemu
przygotowanemu przez zespół realizujący projekt,
towarzyszyły głosy refleksji i spostrzeżeń uczestników
konferencji i projektu. Sobotnie popołudnie zakończyło
uhonorowanie wszystkich uczestniczących w projekcie
Rodzin Kolpinga nagrodami za przeprowadzenie
lokalnego Święta NGO (wyróżniono Rodzinę Kolpinga

z Bochni) oraz rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze
zdjęcie do kolpingowskiego kalendarza, w którym
zwyciężyła fotografia Rodziny Kolpinga z Kłodawy.
Niedzielne przedpołudnie poświęcono podsumowaniu
całego procesu coachingu, w którym zespół projektowy
wsparł ewaluator metody dr Grzegorz Żmuda,
niezależny ekspert. Wszystkim obecnym coachom
Rodzin
Kolpinga
podziękowano
za
ich
wolontarystyczną pracę wręczając drobne upominki.

Konferencję oraz cały projekt oceniono bardzo
pozytywnie, mimo że był bardzo wymagający dla osób
i stowarzyszeń w nim uczestniczących. Projekt był
realizowany od stycznia 2013 r. do września 2014 r.
Jego głównym celem było wzmocnienie potencjału 15
stowarzyszeń, wzrost u liderów tych stowarzyszeń
wiedzy i umiejętności pomocnych w skutecznych
działaniach społecznych, a przez to zaktywizowanie
społeczności lokalnych do działań obywatelskich.
Poprzez udział w warsztatach strategicznych,
stowarzyszenia Rodziny Kolpinga mogły w sposób
kompleksowy i metodyczny przeanalizować, na jakim
etapie rozwoju się znajdują oraz przygotować plany
strategiczne i plany działania na przyszłość. Wizyty
studyjne w Niemczech, Szwajcarii i Włoszech,
pozwoliły zobaczyć i zapoznać się z działaniami
kolpingowskich stowarzyszeń, które mają bardzo długą
tradycję i chętnie dzielą się swymi doświadczeniami.
Warsztaty z komunikacji, partycypacji w zarządzaniu,
sposobów pozyskiwania i aktywizacji członków
organizacji, miały za zadanie przygotować liderów
Rodzin Kolpinga do zaplanowania i przeprowadzenia
święta NGO dla lokalnych społeczności. To był
prawdziwy sprawdzian dla stowarzyszeń. Wszystkie
Rodziny Kolpinga go zaliczyły – Święta NGO
zakończyły się sukcesem!
Równocześnie ze ścieżką szkoleniową dla liderów RK,
trwały szkolenia coachów-wolontariuszy, prowadzone
przez Ilonę Jakobsmeyer, niemiecką specjalistkę
metody
doradczej
„Razem
do
przodu”,
implementowanej w ramach projektu na grunt
polskiego Dzieła Kolpinga. 13 wyszkolonych coachów
przeprowadziło
w
sumie
180
godzin
wolontarystycznego doradztwa dla Rodzin Kolpinga,
biorących udział w projekcie.
Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa
metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń
RAZEM DO PRZODU” był realizowany przy wsparciu
Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.
Anna Wiśniewska
specjalistka ds. promocji

29

4. Porozumienie NGO z Małopolski podpisane!

Podczas konferencji zorganizowanej przez Związek
Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w dniach 5-6
marca 2015 r. odbyło się formalne zainaugurowanie
Małopolskiej Sieci NGO.
Wydarzenie zgromadziło w Krakowie ponad 70 osób –
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
administracji publicznej z terenu Małopolski.
Organizacje obecne na konferencji podpisały umowę
partnerską,
która
przypieczętowała
powstanie
Małopolskiej Sieci NGO.
Program konferencji obejmował też dobre praktyki
sieciowania z innych województw, gdzie podobne
rozwiązania okazały się bardzo skuteczne. – Jeśli
pojedynczemu człowiekowi – mówił Krzysztof Wolski
- ‘wystarczy dać wędkę’, by się usamodzielnił , to dla
wielu
osób
zrzeszonych
w
organizacjach
pozarządowych potrzebna już będzie sieć, jako
narzędzie służące wzmacnianiu wzajemnych więzi
i współpracy dla dobra ogółu.
Obok bogatego programu merytorycznego podczas
konferencji duży nacisk położono na integrację
organizacji wchodzących w skład sieci – wzajemne
poznanie się organizacji, rozmowy o doświadczeniach,
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refleksje na temat wyzwań, jakie stoją przed nimi.
Z pewnością zaprocentują one w przyszłych
działaniach w ramach sieci. Te dwa dni konferencji
założycielskiej Małopolskiej Sieci NGO były wielkim
świętem dla lokalnych organizacji pozarządowych
i ważnym etapem w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego naszego regionu.
Małopolska Sieć NGO jest efektem projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Monika Dąbrowska
Specjalistka ds. promocji

V. Załączniki
1. Bilans 2014
2. Rachunek zysków i strat 2014
3. Informacja dodatkowa za rok 2014

Testament Twój nakazuje,
aby innym pomagać.
Szczególnie w trudnościach
trochę siebie im dawać.
Mam siłę – to trochę jej dam,
gdyż inni jej potrzebują.
Lecz Ty Adolfie nam wskaż
tych co jej nie zmarnują.
Zdarza się, że mam wolny czas
więc też poświęcić go mogę
dla kogoś, kto właśnie ma
przed sobą trudną drogę.
Dziś czasy trudne są.
Gdy żyłeś były trudniejsze.
Lecz mimo trudnych chwil,
umiałeś okazać serce.
Prosimy zatem dla nas
o dużo wytrwałości,
by idee wcielać Twe
w kolpingowskiej codzienności.
Założenia Twe spełniamy.
Trzeba pomóc – pomagamy.
Lecz czasem zapał mija.
Motywacji nieraz brak.
Ogarnia nas zniechęcenie,
a przecież nie można tak.
Dlatego prosimy Cię bardzo
naucz nas Ojcze jak żyć,
by nasze serca jak Twoje
dla innych umiały też bić.
Krystyna Plichta
Rodzina Kolpinga w Brzesku
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