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I. DUCHOWOŚĆ 

Wielkopostny Dzień Skupienia  
Rodzin Kolpinga 

25 marca 2017 r. odbył się w DSF 
w Luborzycy  kolejny 
Kolpingowski Dzień 
Skupienia pod 
przewodnictwem 
ks. Prezesa 
J. Jakubca, 
w którym 
uczestniczyły 
34 osoby z 7 
RK, w tym 
3 księży prezesów. 
Spotkanie miało 
charakter duchowo-
edukacyjny. Uczestnicy 
wzięli udział we Mszy św. 
i nieszporach. Następnie był czas 
na podsumowanie dotychczasowych 
działań i wspólną pracę nad przyszłością 
Dzieła Kolpinga. 

Dzień Skupienia dla Rodzin z północy Polski 
odbył się 1.04.2017r. w Sanktuarium św. 
Wojciecha w Gdańsku. Uczestniczyło w nim 
38 osób z 7 Rodzin Kolpinga, w tym również 
3 księży prezesów. 

Coroczna Pielgrzymka do trzech 
Sanktuariów 

W dniu 14 października 2017 r. odbyła się 
V Jubileuszowa Pielgrzymka Rodzin 
Kolpinga do trzech sanktuariów krakowskich. 
Pielgrzymka pod hasłem „Idźcie i głoście” 
zgromadziła 247 sióstr i braci z 14 Rodzin 
Kolpinga. Rozpoczęła ją Msza św. 

koncelebrowana przez księży 
prezesów w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II na „Białych 
Morzach”. Po niej 
w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach 
modliliśmy się o jedność 
i pokój, a zakończyliśmy 
modlitwą przy relikwiach 
bł. Adolpha Kolpinga 
w sanktuarium Najświętszej 
Rodziny w Krakowie Nowym 
Bieżanowie. Całość dopełnił 
występ aktorów - amatorów 
z Kolpingowskiego Klubu 
Seniora przy RK w Krakowie 
Nowym Bieżanowie, którzy 
przedstawili pełen humoru 
„Wodewil krakowski”. 
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Rodzina w obliczu zmian 
demograficznych 

Od grudnia 2016 r. do lutego 2018 r. 
realizowaliśmy projekt „Współczesne 
wyzwania w edukacji dorosłych w obliczu 
zmian demograficznych” (The challenges of 
the modern adult education in the face of 
demographic change) - w ramach programu 
Erasmus +.  

Partnerami projektu były kolpingowskie 
związku z Węgier, Czech, Słowacji 
i  Słowenii. Projekt miał na celu 
wypracowanie narzędzi dla edukatorów 
i trenerów oraz przedstawienie kreatywnych 
metod pracy w edukacji dorosłych. Podczas 
spotkań międzynarodowych przedstawiony 
został międzypokoleniowy model edukacji 
i metod edukacyjnych służący m.in. 
ułatwieniu pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, 

II.  RODZINA 

przeciwdziałaniu izolacji starszych ludzi, 
godzeniu życia rodzinnego z zawodowym. 

W roku 2017 odbyły się międzynarodowe 
warsztaty w Słowenii, na Słowacji i na 
Węgrzech. 
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Czasy Wam pokażą, co należy czynić 
– solidarni z seniorami  

Celem głównym projektu był rozwój usług 
społecznych świadczonych przez osoby 
starsze 60+ na rzecz osób starszych 60+ oraz 
wspieranie działań samopomocy 
i  samoorganizacji seniorów realizowanych 
przez 12 Kolpingowskich Klubów Seniora na 
terenie województwa małopolskiego 
i podkarpackiego. Projekt był realizowany 
w okresie 1.04 - 31.12. 2017 r. i obejmował 
4 bloki tematyczne: 

 Kolpingowscy opiekunowie osób 
starszych z r ealizacją czterech 40-
godzinnych kursów dla opiekunów osób 
starszych, w którym wzięło udział 41 osób 
60 +. Zrealizowano 160 godzin kursu w 4 
grupach. Uczestnicy kursu odbyli też 
praktykę wolontaryjną (410 h). Niektóre 
z przeszkolonych osób zaangażowały się 
jako wolontariuszki w domach opieki. 
Pozostałe będą pomagać osobom starszym 
w rodzinie oraz swoim otoczeniu. 

 Kolpingowskie Niedzielne obiady osób 
starszych - zrealizowano  297 obiadów 
w ramach 21 spotkań dla 223 seniorów. 
Zachęcano również do dobroczynności 
poprzez prowadzenie działań 
informujących o wydarzeniach, patronaty 

oraz ustanowienie i przyznanie nagrody 
Dyplom Instytucja Przyjazna Seniorom, 
którą w roku 2017 przyznano 
Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego, 
Panu Pawłowi Sali.  
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 Wzmocnienie i rozwój 12 grup 
samopomocy i samoorganizacji 
seniorów poprzez realizację 6 
seminariów pn. „Usługi społeczne oparte 
na chrześcijańskich wartościach” dla 12 
KKS, ofertę 12 h coachingu dla 3 
nowopowstających grup oraz 
zorganizowanie 16 wyjść/wyjazdów na 
wydarzenia kulturalne (294 bilety). 

 Kolpingowska Senioriada „Czasy Wam 
pokażą, co należy czynić - Solidarni z 
Seniorami”, której celem była integracja 
społeczna, wymiana dobrych praktyk 
i  transfer wiedzy w zakresie usług 
społecznych realizowanych w oparciu 
o ideę „seniorzy dla seniorów” wśród 79 
seniorów z 12 KKS. 

Reasumując, w projekcie wzięło udział 270 
osób 60+, a działania projektowe były 
prowadzone przez Rodziny Kolpinga 
w Bochni, Brzesku, Chełmku, Dębnie, 
Jarosławiu, Krakowie-Nowym Bieżanowie, 
Krakowie-Klubie Celtyckim, Luborzycy, 
Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Porębie 
Żegoty i Wadowicach. 

Projekt był współfinansowany ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i  Polityki Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020. 

III.  SENIORZY 

Niedzielne obiady seniorów 

Jednym z najważniejszych działań projektu 
„Czasy Wam pokażą, co należy czynić - 
solidarni z seniorami” była akcja 
„Niedzielny obiad seniorów”. Na spotkania 
przy niedzielnym obiedzie zapraszani byli 
przez kolpingowskich wolontariuszy 
samotni seniorzy, dotychczas 
nieuczestniczący w działaniach 
Kolpingowskich Klubów Seniora. Integracja 
i poczucie wspólnoty sprawiły ogromną 
radość seniorom. Na spotkaniach zawiązały 
się między seniorami przyjaźnie i wiele z 
zaproszonych osób nadal się spotyka. 
Spotkania pozwoliły uczestnikom zostawić 
na kilka godzin codzienność, wyjść z domu, 
cieszyć się obecnością innych ludzi, miło 
spędzić czas. W ramach projektu 
przygotowano 297 obiadów dla 223 osób. 
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Europejski Tydzień Młodych 2017 - 
Norymberga 

Jakie wartości w Europie nas łączą? A jakie 
wartości łączą nas jako członków Młodego 
Kolpinga? Z tymi pytaniami zmierzyło się 41 
uczestników z 15 krajów Europy, którzy 
w sierpniu 2017 r. gościli w Norymberdze, 
w Niemczech. Gospodarzami Europejskiego 
Tygodnia Młodych 2017 był Młody Kolping 
z Diecezji Bamberg w Niemczech. 

„Mimo, że uczestnicy przyjechali z różnych 
zakątków Europy, stało się w ciągu 
wspólnego tygodnia jasne: łączą nas wspólne 
wartości” – powiedział Sven Messing, lider 
Młodego Kolpinga w Diecezji Bamberg, który 
zorganizował to wydarzenie razem 
z członkami diecezjalnej grupy roboczej: 
Johanną Gärtner, Nataschą Künkler, 
Johannesem Mayerem, Christophem Willem 
oraz Theresą Straub. 

Uczestnicy z Albanii, Niemiec, Chorwacji, 
Litwy, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, 
Szwajcarii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czech, 
Ukrainy i Węgier zajmowali się podczas 
spotkania tematyką wartości w Europie.  

Podczas dyskusji, warsztatów i zajęć pod 
gołym niebem temat praw człowieka zyskał 
na znaczeniu, nie ograniczając się jedynie do 
lokalnego symbolu Norymbergii jako miasta 
praw człowieka.  

Ze względu na swą historię miasto 
Norymberga zostało nazwane miastem praw 
człowieka, o czym uczestnicy mieli okazję 

dowiedzieć się więcej podczas zwiedzania 
i wizyty na ul. Praw człowieka (Straße der 
Menschenrechte). 

Projekt „Europa – Gemeinsame Werte?!“ 
został dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej (Erasmus +) oraz niemieckich 
fundacji: Katholischen Fonds, 
Bürgerbewegung für Menschenwürde in 
Mittelfranken oraz Doris-Wuppermann-
Stiftung. 
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Przedstawiciele Młodego Kolpinga z 
Polski na zebraniu w Rumunii 

Timisoara, 9-12.11.2017 r. 

12 państw: Albania, Czechy, Chorwacja, 
Niemcy, Włochy, Polska, Mołdawia, 
Rumunia, Serbia, Słowenia, Ukraina oraz 
Węgry oddelegowało 22 swoich 
przedstawicieli do udziału w zebraniu, które 
odbyło się w dniach 9-12.11.2017 
w Timisoarze w Rumunii. Wśród uczestników 
Zebrania Członków Młodego Kolpinga nie 
zabrakło też przedstawicieli z Polski.  

Spotkanie rozpoczęło się rundą zapoznawczą 
poprowadzoną przez trenerkę Anę Marię 
Andronic.  

Zarząd zaprezentował sprawozdanie 
merytoryczne oraz finansowe za ostatni rok, 
a prezentacje delegatów poszczególnych 
krajów pozwoliły odkryć różnorodność 
i wyjątkowość działań każdego z krajów.  

Podczas popołudniowych warsztatów, które 
były integralną częścią zebrania, dyskutowano 
o tym, co Dzieło Kolpinga dla nas znaczy, 
z jakimi grupami docelowymi chcielibyśmy 
pracować, jak przygotować interesującą ofertę 
dla nowych członków? Kolejne warsztaty 
dotyczyły tematu motywacji: co nas 
motywuje? Co demotywuje, jakie wspólne 
problemy i wyzwania identyfikujemy w pracy 
na szczeblu lokalnym?  

Wieczorem odbyła się wspólna Msza św. 
i spotkanie z przedstawicielami lokalnej 
Rodziny Kolpinga.  

Podczas niedzielnego podsumowania 
ogłoszono, że następne zebranie członków 
odbędzie się w roku 2018 w Nowym Sadzie, 
w Serbii.  

Wspólne warsztaty dla uczestników z całej 
Europy pozwoliły na nawiązanie nowych 
znajomości oraz pogłębienie współpracy 
pomiędzy grupami Młodego Kolpinga z całej 
Europy. 

Zebranie członków zostało sfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. 

Skuteczna komunikacja i promocja 

W czerwcu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację 
projektu „Skuteczna komunikacja, lepsza 
partycypacja młodych” („Smart 
communication - smart youth participation”) 
skierowanego do młodzieży i liderów 
młodzieżowych z Polski, Niemiec, Słowenii 
i Rumunii. Celem projektu jest rozwój 
komunikacji pomiędzy grupami Młodego 
Kolpinga w kraju i na arenie 
międzynarodowej oraz promocja 
kolpingowskich metod pracy z młodzieżą 
w Europie poprzez wymianę najlepszych 
doświadczeń w ramach partnerstwa 
strategicznego pomiędzy Polską, Rumunią, 
Słowenią i Niemcami. Liderem projektu jest 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. 

W roku 2017 odbyły się 2 międzynarodowe 
spotkania: 

 Wewnętrzne narzędzia komunikacji 
i promocji w celu budowania tożsamości 
grup i motywacji oraz budowania zespołu 
(Internal communication and promotion 
tools to build identity of the groups and 

IV. MŁODZIEŻ 
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motivation and teambuilding)  
8-11.06.2017r.,  Lublana, Słowenia; 

 Zewnętrzne narzędzia komunikacji 
i promocji oraz nowe technologie 
i narzędzia mediów społecznościowych 
w pracy z młodzieżą (External 
communication and promotion tools and 
new technologies and social media tools 
in youth work) 12-15.10.2017 r., Kraków, 
Polska. 

W ramach projektu została również 
przygotowana publikacja – podręcznik do 
pracy z młodzieżą pt. „Model komunikacji 
i promocji w pracy z młodzieżą”. Publikacja 
została przygotowana w jęz. angielskim, a jej 
autorami są przedstawiciele wszystkich 
partnerów projektu. Podręcznik będzie 
rozpowszechniany wśród grup 
młodzieżowych i instytucji w Europie. 

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Komisji Europejskiej w ramach programu 
Erasmus +. 

Młodzież na rzecz zatrudnienia 

W roku 2016 r. rozpoczęliśmy udział 
w projekcie „Młodzież na rzecz zatrudnienia – 
wypracowanie modelu rozwoju”. Projekt 
został przygotowany przez Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w Polsce, jest koordynowany 
przez Dzieło Kolpinga w Serbii, a partnerami 
projektu są kolpingowskie związki z Polski 
i Rumunii. Działania dotyczą rozwoju 
kompetencji młodzieży oraz osób pracujących 
z młodzieżą potrzebnych i niezbędnych na 
rynku pracy.  

W roku 2017 odbyły się następujące 
spotkania: w Nowym Sadzie (Serbia) pt. 
„Myślenie przedsiębiorcze” z udziałem 21 
uczestników z Polski, Rumunii i Serbii oraz w 
Timisoarze (Rumunia) pt. “Przedsiębiorczość 
społeczna“ z udziałem 22 uczestników 
z Polski, Rumunii i Serbii. 

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Komisji Europejskiej w ramach programu 
Erasmus +. 
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„Tak, potrafię!” – kompleksowe 
wsparcie osób młodych 

W 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu 
„Tak, potrafię!”, którego celem jest 
aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych 
osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat, 
prowadząca do zwiększenia zatrudnienia 
poprzez indywidualnie sprofilowaną, 
kompleksową ofertę w ramach 
Indywidualnego Planu Działania. W roku 
2017 działania projektowe były 
kontynuowane. 

Do projektu zrekrutowano 191 osób. Młodzi 
ludzie otrzymali wszechstronne wsparcie 
doradcze, zarówno doradcy zawodowego, 
psychologa, jak i pośrednika pracy, a także 
możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych 
dzięki szkoleniom i stażom. Dzięki temu 
mogli wzmocnić swoje kompetencje na rynku 
pracy. Zrealizowano 73 staże i bony stażowe 
oraz ponad 100 szkoleń w ramach kursów 
i bonów szkoleniowych, efektem których było 
uzyskanie przez 67 osób certyfikatów 
zewnętrznych. Ponadto 8 osób otrzymało 
dotację na założenie działalności 
gospodarczej i założyło własne firmy. 
Przyznaliśmy też 35 dodatków 
aktywizacyjnych osobom, które samodzielnie 
znalazły miejsce pracy. W wyniku wszystkich 
działań 93 osoby uzyskały zatrudnienie. 

Wsparcie jest realizowane poprzez działania 
czterech Centrów Kolpinga: w Brzesku, 
Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych - Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER). 
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Małopolskie Aktywne Kobiety  

Od 1 lipca 2016 r. Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga realizuje projekt „Małopolskie 
Aktywne Kobiety” mający na celu wsparcie 
kobiet na rynku pracy poprzez wzmocnienie 
ich potencjału zawodowego. W roku 2017 
działania projektowe były kontynuowane. 

Projekt jest skierowany przede wszystkim do 
bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet 
powyżej 30 roku życia (w tym zwłaszcza 
kobiet 50+), mieszkających na terenie 
powiatu: brzeskiego, olkuskiego, 
oświęcimskiego lub wadowickiego. Wsparcie 
jest realizowane poprzez działania czterech 
Centrów Kolpinga: w Brzesku, Krakowie, 
Oświęcimiu i Wadowicach. 

W projekcie uczestniczy 117 beneficjentów, 
w tym 60 osób długotrwale bezrobotnych, 35 
osób niepełnosprawnych oraz 70 osób 
o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu 
można skorzystać z oferty szkoleń, staży 
zawodowych oraz zatrudnienia 
subsydiowanego trwającego 6 lub 12 
miesięcy. Ponadto w trackie realizacji 
projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów 
związanych z opieką nad osobami zależnymi 
oraz zwrotu kosztów przejazdu na zajęcia.   

W ramach działań projektowych udzielono 
wszystkim 117 uczestnikom projektu wsparcia 
specjalistów: doradcy zawodowego, 
psychologa, prawnika, pośrednika pracy, 
doradcy IT. Projekt dał możliwość 
podniesienia kwalifikacji zawodowych m.in. 
w ramach kursów językowych, 
gastronomicznych, prawa jazdy i innych 
kończących się uzyskaniem odpowiednich 
uprawnień (obecnie 22 uczestników projektu 
uzyskało kwalifikacje po zdanych 
egzaminach).  

W trakcie realizacji projektu 45 uczestników 
projektu uzyskało możliwość zdobycia 
praktycznego doświadczenia zawodowego 

w trakcie stażu trwającego 3 miesiące. 25 osób 
skorzystało z subsydiowanego zatrudnienia 
(trwającego 6 lub 12 miesięcy). Obecnie 37 
osób po zakończeniu udziału w projekcie 
kontynuuje zatrudnienie. 

Projekt jest realizowany w ramach Osi 
priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

V. RYNEK PRACY 
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Rozwój i praca – dla osób 50+ 

 Od czerwca 2016 r. mieszkańcy 
Małopolski mogą uczestniczyć 
w  projekcie aktywizującym osoby 
bezrobotne i bierne zawodowo 
zamieszkujące powiaty: wielicki, 
wadowicki, oświęcimski lub miasto 
Kraków. Projekt Rozwój i praca – 
aktywizacja zawodowa osób po 50 roku 
życia zakłada wzmocnienie kompetencji 
zawodowych osób w wieku 50+ poprzez 
różnorodne ścieżki aktywizacyjne takie 
jak; zatrudnienie subsydiowane, staże oraz 
szkolenia „szyte na miarę”. Obecnie 
w ramach projektu wsparcie otrzymało 
132 uczestników.  

 Głównym celem, jak i zadaniem projektu 
jest aktywizacja zawodowa osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 
społeczno-zawodowej. Za sprawą 
kompleksowego wsparcia każdy 
z uczestników projektu został objęty 
pomocą ze strony doradcy zawodowego, 
psychologa, coacha, doradcy klienta, 
pośrednika pracy oraz doradcy 
informatycznego.  

Uczestnicy projektu otrzymują stypendia 
szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów 
przejazdu, a także możliwość zwrotu kosztów 
opieki nad osobą zależną.  

Wsparcie jest realizowane poprzez działania 
trzech Centrów Kolpinga: w Krakowie, 
Oświęcimiu i Wadowicach. 

Projekt jest realizowany w ramach Osi 
priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Kilka danych statystycznych o projekcie:  

24  zrealizowane staże, dodatkowych 19 
w toku, 

12  zakończonych umów w ramach 
zatrudnienia subsydiowanego, 6 w toku 

68  zrealizowanych szkoleń, 6 w toku 

23  nabyte kwalifikacje zawodowe 

14  osób objętych wsparciem w ramach 
zapewnienia opieki nad osobą zależną 

51 osób pracujących 

39  efektywnych umów 

104 osoby, które wzmocniły kompetencje 
cyfrowe 
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VI. WSPARCIE DLA NGO 

Skuteczna partycypacja 
publiczna NGO 

W październiku 2017 r. w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Karier 
Doktorantów i Doktorów POLDOC 
rozpoczęliśmy projekt pt. Skuteczna 
partycypacja publiczna NGO. Projekt jest 
skierowany do przedstawicieli 
i przedstawicielek małopolskich NGO – 
członków, pracowników i wolontariuszy. Ma 
na celu rozwój potencjału małopolskich 
organizacji pozarządowych w procesie 
stanowienia prawa. Diagnoza przeprowadzona 
przed przystąpieniem do przygotowania 
projektu, wykazała potrzeby edukacyjne 
przedstawicieli małopolskich NGO w obszarze 
rozwoju kompetencji niezbędnych do 
skutecznego uczestniczenia w procesie 
stanowienia prawa, takie jak: 

 kompleksowy rozwój wiedzy 
eksperckiej, prawniczej w różnych 
dziedzinach, niezbędnej do aktywnej 
partycypacji w pracach ciał dialogu 
społecznego i obywatelskiego, 

 wzrost wiedzy w zakresie procedur 
funkcjonowania ciał dialogu 
społecznego i obywatelskiego, praw 
i obowiązków NGO w procesie 
stanowienia prawa oraz praw 
i obowiązków  przedstawicieli 
administracji publicznej w procesie 
stanowienia prawa, 

 rozwój umiejętności formułowania 
argumentów, stanowisk, opinii 
z wykorzystaniem wiedzy prawnej, 

 rozwój umiejętności reprezentowania 
szerszych grup społecznych 
środowiska, 

 rozwój postaw nastawionych na dialog 
oraz współpracę. 

W projekcie zaplanowano 4 obszary 
zadaniowe odpowiadające 4 aspektom rozwoju 
kompetencji w zakresie skutecznej 
partycypacji w procesie stanowienia prawa, tj.: 

edukacja partycypacyjna - (TEORIA) 
nabycie i rozwój wiedzy z zakresu procesu 
legislacji w różnych dziedzinach prawa 
poprzez szkolenia, newsletter oraz 
podręcznik partycypacji publicznej, 

doświadczenie partycypacyjne - 
(EKSPERYMENT) ćwiczenia z zakresu 
uczestnictwa w różnych formach 
stanowienia prawa poprzez seminaria 
konsultacyjne, 

praktyka partycypacyjna - (PRAKTYKA) 
dostarczenie wiedzy, rozwiązań 
uczestnikom projektu w zakresie 
praktycznego uczestnictwa w procesie 
stanowienia prawa poprzez wsparcie 
w zakresie konsultacji społecznych 
i  konsultacji prawnych, 

obserwacja procesu partycypacji - 
(REFLEKSJA) refleksja nad 
rozwiązaniami, formami uczestnictwa 
NGO w procesie stanowienia prawa, 
przekazywanie doświadczenia, szukanie 
lepszych rozwiązań poprzez udział 
w Akademii Partycypacji Publicznej. 

Wszystkie działania będą realizowane na 
terenie Małopolski w okresie 30 miesięcy, tj. 
do końca marca 2020 r. 

Projekt „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu 

stanowienia prawa (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -PO WER). 



 

 

VII. WSPÓŁPRACA 
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Zebranie Kontynentalne 
Europejskiego Dzieła Kolpinga  

W dniach 26-28 maja 2016r. we Lwowie 
odbyło się zebranie kontynentalne 
Europejskiego Dzieła Kolpinga, którego 
tematem przewodnim była sytuacja 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na 
Ukrainie. Dzieło Kolpinga w Polsce 
reprezentowali sekretarz naczelny, 
przewodniczący i wiceprzewodniczący.  

Podczas zebrania sekretarz generalny dr 
Markus Demele przedstawił także wyniki 
procesu prowadzonych przez ostatnie 5 lat 
spotkań strategicznych dotyczących rozwoju 
Dzieła Kolpinga, a także propozycję zmian 
w statucie generalnym. Podczas zebrania 
kontynentalnego odbyły się wybory do 
Zarządu Europejskiego Dzieła Kolpinga. 

 

Zebranie Generalne  
Kolping International  

W dniach 25-28 września 2017 r. w Limie  
odbyło się Zebranie Generalne 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
z udziałem 200 delegatów z 43 krajów 
Europy, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.  

Głównym tematem zebrania było 
podsumowanie trwającego 5 lat procesu 
strategicznego, który objął także uchwalenie 
nowego statutu generalnego. Nowy statut 
wzmocnił rolę świeckich w Dziele Kolpinga. 
Jednym z jego głównych, nowych zapisów 
jest możliwość przejęcia zadań 
duszpasterskich w Rodzinie Kolpinga przez 
osoby świeckie, które to zadania dotychczas 
były wykonywane tylko przez księży 
prezesów. 

Ponadto wskazano na konieczność większego 
uwzględniania w działalności projektowej 
aspektów ekologicznych. Inspiracją dla tych 
działań ma być ekologiczna encyklika papieża 
Franciszka Laudato Si.   
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VII. WSPÓŁPRACA 

Zebranie Rady Generalnej  
Kolping International 

W ramach Zebrania Generalnego 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
obradowała też Rada Generalna, która 
wybrała nowy zarząd. W skład Zarządu 
Generalnego weszły następujące osoby: 
Thomas Dörflinger (Kolping Niemcy), 
Erich Reischmann (Kolping Szwajcaria), 
Paul Nguyen Huu Nghia Hiep (Kolping 
Wietnam), Dancille Mujawamariya 
(Kolping Ruanda) i Rufino Rodriguez 
(Kolping Honduras). Do Zarządu 
Generalnego z urzędu należą także: ks 
prałat Ottmar Dillenburg – prezes 
generalny, dr Markus Demele – sekretarz 
generalny oraz Karin Wollgarten – 
dyrektor zarządzająca. 

 

Partnerzy  

W ramach realizowanych projektów 
i wspólnych działań współpracowaliśmy 
w roku 2017 z Partnerami: Kolping 
International, Dzieło Kolpinga 
w Czechach, Diecezjalne Dzieło Kolpinga 
w Essen, Dzieło Kolpinga na Litwie, 
Dzieło Kolpinga w Rumunii, Dzieło 
Kolpinga na Słowacji, Dzieło Kolpinga 
w Słowenii, Dzieło Kolpinga w Serbii, 
Dzieło Kolpinga w Szwajcarii oraz Dzieło 
Kolpinga na Węgrzech. Wzięliśmy też 
udział (sekretarz naczelny K. Wolski) 
w obchodach 25. rocznicy założenia DK 
w Republice Czeskiej, które odbyły się 
4.11.2017 r. w Zdiarze nad Sazawą.  

Nowy Zarząd Generalny. Od lewej: Paul Nguyen Huu Nghia Hiep, 
Thomas Dörflinger, Karin Wollgarten, Prezes generalny Ottmar 
Dillenburg, Sekretarz generalny Dr. Markus Demele, Rufino Rodriguez, 
Erich Reischmann i Dancille Mujawamariya  



 

 

 

VIII.  ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY 

Wzmacnianie i rozwój 

W roku 2017 działania zarządu, pracowników 
i wolontariuszy Dzieła Kolpinga 
koncentrowały się także na wzmacnianiu 
Związku i powiększaniu jego bazy 
członkowskiej. Szczególną uwagę 
poświęciliśmy też działaniom senioralnym 
i działaniom w zakresie współpracy ze 
wspólnotami kolpingowskimi w innych 
krajach. Podejmowane były też działania 
w kierunku powołania nowych Rodzin 
Kolpinga, Klubów Seniora lub grup Młodego 
Kolpinga, a także zwiększenia liczebności 
członków Rodzin Kolpinga i Kolpingowskich 
Klubów Seniora. W roku 2017 powstały 
3 nowe Rodziny Kolpinga w Polsce 
północnej: w Chojnicach, Swarożynie 
i Sasinie – a liczba członków Rodzina 
Kolpinga w Polsce południowej powiększyła 
się o nowych seniorów działających 
w Klubach Seniora.  

Budowanie relacji i projekty 
partnerskie 

W roku 2017 kontynuowaliśmy realizację 
zadań w zakresie przygotowywania i realizacji 
europejskich projektów partnerskich. 
Działania te służą budowaniu wzajemnej 
współpracy pomiędzy europejskimi związkami 
kolpingowskimi wykorzystując jednocześnie 
ich potencjał. W roku 2017 Związek Centralny 
Dzieła Kolpinga w Polsce złożył 2 projekty do 
programu Erasmus w ramach Partnerstw 
strategicznych na rzecz młodzieży oraz 2 
projekty międzynarodowe na rzecz 
zatrudnienia młodzieży. 

Współpraca z NGO 

W roku 2017 kontynuowaliśmy współpracę 
w ramach Małopolskiej Sieci NGO, która 
powstała w roku 2015. Znacznym 
wzmocnieniem działań sieci będzie realizacja 
projektu „Skuteczna partycypacja publiczna 
NGO”, w ramach którego zaplanowano wiele 
działań doradczych i szkoleniowych dla 
organizacji pozarządowych, w tym Akademię 
Partycypacji Publicznej. Ponadto odbyły się 2 
spotkania Grupy Koordynującej działania 
sieci.  

Młody Kolping Europa 

Od 5 lat przy biurze Związku Centralnego 
Dzieła Kolpinga w Polsce działa punkt 
koordynujący działania Młodego Kolpinga 
Europa. 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.  
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Krzysztof Wolski ponownie wybrany 
do Zarządu Europejskiego Dzieła 

Kolpinga 

Podczas Zebrania Kontynentalnego 
Europejskiego Dzieła Kolpinga, które odbyło 
się z końcem maja 2017 r. we Lwowie, 
Sekretarz Naczelny Krzysztof Wolski został 
ponownie wybrany do Zarządu tego gremium 
pokonując wieloletniego wice -
przewodniczącego Otto von Dellemanna 
z Tyrolu Płd. (Włochy). Tym samym zajął 
jego miejsce jako trzeci wiceprzewodniczący. 
O wyniku głosowania przesądziły głosy 
delegatów z Europy środkowej i wschodniej, 
którzy doceniają rolę Dzieła Kolpinga 
w Polsce jako znaczącego i niezawodnego 
partnera w realizacji europejskiej współpracy 
projektowej. 

 

Odznaka Honorowa 
Międzynarodowego Dzieła 

Kolpinga dla Beaty Harasimowicz 

Podczas Zebrania Generalnego 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga we 
wrześniu 2017 r. w Limie (Peru) Beata 
Harasimowicz - Wiceprzewodnicząca Dzieła 
Kolpinga w Polsce została uhonorowana 
Odznaką Honorową Międzynarodowego 
Dzieła Kolpinga. Jest to najwyższe 

IX. WYDARZENIA 

kolpingowskie odznaczenie przyznawane 
przez Prezydium Rady Generalnej. Otrzymali 
je wybrani przedstawiciele 4 kontynentów, na 
których jest obecne Dzieło Kolpinga:  

 Beata Harasimowicz z Polski jako 
reprezentantka Europy, 

 ks. Antony Raj z  Indii jako reprezentant 
Azji, 

 Venanth Mpanju z Tanzanii jako 
reprezentant Afryki, 

 Agustín Aishemberg z Urugwaju jako 
reprezentant Ameryki. 

Ogłaszając nominacje Prezes Generalny ks. 
prał. Ottmar Dillenburg podziękował za 
niestrudzone wysiłki w aktywnym 
promowaniu idei międzynarodowej 
solidarności w Dziele Kolpinga i wręczył 
dodatkowe odznaczenie dla Ulricha Vollmer – 
federalnego sekretarza DK w Niemczech. 

 

Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce ks. 
prałat Józef Jakubiec – 

odznaczony 

W dniu 16 lutego 2018 r. podczas 
uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezes 
Dzieła Kolpinga w Polsce - ks. prałat Józef 
Jakubiec został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy aktu dekoracji 
dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.  

Ks. Prezes Jakubiec został doceniony za 
zasługi w pracy duszpasterskiej i społecznej, 
za działalność na rzecz rozwoju polskiej 
kultury i kształtowanie postaw 
patriotycznych. Jest to również duża promocja 
dla Dzieła Kolpinga w Polsce wśród wielu 
przedstawicieli świata polityki, Kościoła 
i działaczy innych organizacji 
pozarządowych. 



 

 

X. NASZE PLANY NA ROK 2018 
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 STYCZEŃ – CZERWIEC  KONTYNUACJA 
PROJEKTU „Tak, potrafię!” 

W roku 2018 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Tak, potrafię!” skierowanego do 
niezatrudnionych młodych osób pragnących nabyć 
doświadczenie zawodowe. 
 

 STYCZEŃ – CZERWIEC  KONTYNUACJA 
PROJEKTU „Małopolskie Aktywne Kobiety”  

W roku 2018 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety” 
skierowanego do kobiet pragnących podnieść swoje 
kwalifikacje na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie.  
 

 STYCZEŃ – CZERWIEC  KONTYNUACJA 
PROJEKTU „Rozwój i Praca 50+”  

W roku 2018 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Rozwój i Praca – aktywizacja zawodowa 
osób po 50 r. ż” skierowanego do osób w wieku 50+ 
pragnących podnieść swoje kwalifikacje na rynku 
pracy i znaleźć zatrudnienie. 
 

 STYCZEŃ – GRUDZIEŃ  KONTYNUACJA 
PROJEKTU „Skuteczna partycypacja 
publiczna NGO” 

W roku 2018 będziemy kontynuować realizację 
projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” 
skierowanego do członków, pracowników 
i wolontariuszy organizacji pozarządowych. 
 

 STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK  
KONTYNUACJA PROJEKTU DLA 
MŁODZIEŻY WE WSPÓŁPRACY 
Z SERBIĄ 

W roku 2018 r. w ramach programu Erasmus 
będziemy kontynuować realizację 
międzynarodowego projektu skierowanego do 
młodzieży i liderów młodzieżowych z Polski, 
Rumunii i Serbii, który ma na celu zmotywowanie 
młodych ludzi do aktywności na rynku pracy 
i przedsiębiorczego myślenia. 
 

 8 - 11 LUTEGO  EUROPEJSKIE 
SPOTKANIE W CZECHACH 

Warsztaty w ramach projektu ERASMUS +. 
 

 8 - 12 MARCA  SPOTKANIE 
PARTNERSKIE ZARZĄDÓW W ESSEN  

Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w 
Polsce weźmie udział w obchodach 60. jubileuszu 
powstania Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga 
w Essen. 
 

 13 KWIETNIA  KOLPINGOWSKI DZIEŃ 
PREZESA  

W rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Adolpha 
Kolpinga, we wspólnocie kolpingowskiej w Polsce 
obchodzimy „Dzień Prezesa”. 

 11 – 12 MAJA  OGÓLNE ZGROMADZENIE 
ZWIĄZKU   

Doroczne sprawozdawcze Ogólne Zgromadzenie 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 
z udziałem delegatów z Rodzina Kolpinga.  
 

 16-20 MAJA WARSZTATY DLA LIDERÓW  
W ramach projektu „Młodzież na rzecz zatrudnienia” 
organizujemy w Krakowie warsztaty dla liderów 
młodzieżowych z Polski, Serbii i Rumunii. 
 

 25 – 27 MAJA  EUROPEJSKIE ZEBRANIE 
KONTYNENTALNE   

Zebranie sprawozdawcze Europejskiego Dzieła 
Kolpinga w Kownie, z udziałem 4 przedstawicieli 
z Polski połączone z obchodami 25-lecia Dzieła 
Kolpinga na Litwie. 
 

 15 - 17 CZERWCA  AKADEMIA 
PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ 

W ramach projektu „Skuteczna partycypacja 
publiczna NGO” odbędzie się pierwsza Akademia 
Partycypacji Publicznej. 
 

 7 - 11 SIERPNIA  WYMIANA 
MŁODZIEŻOWA  

W ramach projektu „Młodzież dla zatrudnienia” 
weźmiemy udział w wymianie młodzieżowej 
w Nowym Sadzie w Serbii. 
 
 

 25 - 31 SIERPNIA  FORUM SENIORÓW 
W ramach Tygodnia z Kolpingiem planujemy 
organizację  FORUM SENIORÓW w Rabce. 
 

 WRZESIEŃ  JUBILEUSZ 150-LECIA 
DZIEŁA KOLPINGA W SZWAJCARII 

Przedstawiciele zarządu wezmą udział w obchodach 
150-lecia  Dzieła Kolpinga w Szwajcarii. 
 

 13 PAŹDZIERNIKA  VI  PIELGRZYMKA 
RODZIN KOLPINGA  

Pielgrzymka Rodzin Kolpinga do Sanktuarium 
Narodowego św. Józefa w Kaliszu. 
 

 27 PAŹDZIERNIKA  ŚWIATOWY DZIEŃ 
MODLITWY KOLPINGOWSKIEJ 

W dniu 27 października wszystkie kolpingowskie 
związki będą celebrować Światowy Dzień Modlitwy 
Kolpingowskiej za Dzieło Kolpinga w Hondurasie. 
 

 LISTOPAD ZEBRANIE CZŁONKÓW 
MŁODEGO KOLPINGA EUROPA 

Zebranie sprawozdawcze Młodego Kolpinga Europa 
odbędzie się w Nowym Sadzie, w Serbii. 

 

 GRUDZIEŃ  DZIEŃ PATRONA 
4 grudnia poszczególne Rodziny Kolpinga obchodzić 
będą wspomnienie Bł. ks. Adolpha Kolpinga.  
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