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VEIKLOS ATASKAITA  

2016 
 

Pagrindiniai renginiai ir nacionaliniai projektai 
 

 2016.03.04-06 Mokymai Kolpingo šeimų vadovams. Aktyviausieji Kolpingo šeimų nariai ir Kolpingo 

šeimų pirmininkai 2016 m. kovo 4-6 d. susirinko Troškūnuose, kur vyko Mokymai LKD šeimų vadovams 

„Savo talentą leisk į apyvartą“.  Dalyviai buvo pakviesti išgryninti savo komandos vertybes, kurios 

atskleidžia, kuo remiasi komanda. Buvo aptariamos kiekvienos komandos narių vizijos, parodančios 

pasiryžimą veikti ateityje. Taip pat susitikimo dalyviai diskutavo ape bendrą viziją, kuri atspindi visos 

komandos strategiją. Mokymo dalyviai seminaro eigoje pristatė savo veiksmų planus, kuriais ketino 

remtis vykdydami metų projektus. Pavydžiui, Ignalinos Kolpingo šeimos vadovė pristatė planus, kuriais 

bus įgyvendinamas seminarų ciklas apie tikėjimo liudijimų pristatymą visuomenei; Vilniaus KŠ pasakojo 

apie savo veiklas jaunimo profesinio ugdymo srityje; Kauno Vytauto Didžiojo KŠ pasidalino planais ir 

toliau tęsti veiklas su pagyvenusiais asmenimis; Kėdainių KŠ planuose atsispindėjo idėja vykdyti 

aplinkosauginius projektus.  

 
Akimirkos iš Mokymų LKD šeimų vadovams 
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 2016.04.09 Kolpingo draugijos metinis visuotinis susirinkimas ir Kolpingo dienos minėjimas. Lietuvos 

Kolpingo draugija 2016 m. balandžio 9 d. sušaukė savo narius į metinį susitikimą, kuriame buvo pristatyti 

jau įgyvendinti projektai ir aptarti Draugijos ateities planai. Po 

susitikimo dalyviai buvo pakviesti paminėti jau tradicine 

tapusią Pal. A. Kolpingo dieną. Gailestingumo metais Kolpingo 

dienos šventė vyko Vilniuje. Lietuvos Kolpingo Draugijos nariai, 

lydimi Dvasios tėvo J.Vitkovskio, aplankė Dievo Gailestingumo 

šventovę, žengė pro Šventąsias duris Vilniaus Arkikatedroje 

bazilikoje, meldėsi Šv.Kazimiero koplyčioje, Aušros Vartų 

koplyčioje. Susitikimo dalyviai aplankė Pal. M.Sopočkos 

hospisą, kur turėjo galimybę pamatyti, kokie reikalingi ir 

svarbūs gailestingumo darbai paliatyvios slaugos ligoniams. 

Hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti 

jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, 

pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Šiame hospise Dvasios 

tėvas J.Vitkovskis aukojo Šv.Mišias už visą Lietuvos Kolpingo 

bendruomenę. 

 
LKD bendruomenė prie Gailestingumo Šventovės ir Aušros Vartų koplyčios 

 2016.05.08 LKD nariai dalyvavo Nacionalinio Gailestingumo kongrese. "Kadangi Dievas yra toks 

gailestingas, tai ir mums neturėtų trūkti gailestingumo", - teigė Pal. A.Kolpingas. Lietuvos Kolpingo 

draugijos nariai, lydimi Tarptautinės Kolpingo draugijos atstovais, gegužės 8 d. dalyvavo iškilmingoje 

Nacionalinio Gailestingumo Kongreso eisenoje. Tą savaitgalį Vilniuje vyko Nacionalinis gailestingumo 

kongresas, didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys Lietuvoje. Lietuvos Kolpingo draugijos atstovai, 

iškilmingai pražygiavę su gausia tikinčiųjų iš įvairių pasaulio šalių minia, dalyvavo visuotinėse Šv.Mišiose 

Vilniaus Arkikatedros aikštėje. Šv.Mišioms vadovavo Popiežiaus Pranciškaus legatas, Vatikano valstybės 

sekretorius kardinolas Pietras Parolin. 
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LKD šeimų nariai Nacionalinio Gailestingumo Kongreso eisenoje 

 2016.08.26-28 Seminaras apie Globalaus švietimo svarbą Lietuvos Kolpingo bendruomenei. Paskutinįjį 

2016 m. savaitgalį Lietuvos Kolpingo draugijos, Kolpingo Kolegijos ir Kolpingo šeimų atstovai susitiko 

Troškūnų Kultūros ir laisvalaikio centre, kur buvo suorganizuotas seminaras, skirtas reikšmingai 

Vystomojo bendradarbiavimo temai – Globaliąjam švietimui – aptarti. Šio seminaro aktualumu Lieuvos 

Kolpingo draugija įsitikino jau anksčiau organizuotuose Vystomojo bendradarbiavimo renginiuose. 

Seminaras įgyvendintas  vykdant tarptautinį projektą, skirtą globaliam sąmoningumui didinti.   

 2016.10.07-09 Mokymai Kolpingo šeimų vadovams. Pratęsiant pavasarį vykusių Mokymų LKD šeimų 

vadovams seminaro temą, spalio 7-9 d. vyko antrasis seminaras, skirtas aktyviausiems kiekvienos KŠ 

nariams. Susitikimo metu buvo aptarti per metus įgyvendinti projektai ir numatytas Kolpingo šeimų 

bendradarbiavimo planas. Lietuvos Kolpingo bendruomenė pasveikino naujus Troškūnų Kolpingo šeimos 

narius, kurie entuziastingai prisijungė prie komandos. 

 Elegancija prieš vartotojiškumą. Lietuvos Kolpingo draugija, siekdama skleisti A.Kolpingo idėją būti 

atsakingu už aplinką, kuri mus supa ir besiremdama Popiežiaus mintimis apie vartotojiško požiūrio 

mažinimą, 201m. įgyvendino projektą „Elegancija 

prieš vartotojiškumą“. Eičiūnų, Kėdainių, Troškūnų 

Kolpingo šeimų nariai ir Kauno Kolpingo 

bendruomenė turėjo galimybę išgirsti paskaitą ir 

pamatyti unikalios kolekcijos pristatymą. Šios idėjos 

autorė, mados dizainerė Loreta Andriukaitienė 

pasidalino unikalia kūrybine idėja – kaip iš vieno 

drabužio modelio, dekoruojant stilingais priedais ir 

aksesuarais, galima sukurti skirtingus įvaizdžio 

variantus, tinkančius kasdienai ir švenčių progomis, 

įvairaus amžiaus moterims.     

Šiuo projektu buvo siekiama padrąsinti Lietuvos 

Kolpingo šeimos narius ir visus norinčius prie jos 

prisijungti, burtis į bendruomenę, keistis idėjomis, 

kurti ir tokiu būdu mažinti vartotojiškumą. Šis, iš 

Idėjos autorė dizainerė L.Andriukaitienė (kairėje) 
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pirmo požiūrio, moteriška veikla grindžiamas projektas, fantazijos dėka gali peraugti į įvairias kitas sritis. 

Idėją priešintis vartotojiškam požiūriui ne tik renkantis drabužius, maistą, daiktus, bet ir puoselėjant 

santykius šeimoje, darbe, kaimynystėje Lietuvos Kolpingo draugija skleidžia bendradarbiaudama su 

Kolpingo šeimų bendruomenėmis.  

 

 
Akimirkos iš projekto „Elegancija prieš vartotojiškumą“ pristatymo  

 
Lietuvos Kolpingo šeimų įgyvendinti projektai 

 
 Ignalinos Kolpingo šeima.  Atsiliepdami į Bažnyčios gyvenimo aktualijas ir norėdami prasmingiau pasitikti 

savo dvidešimt penkių metų veiklos jubiliejų, Ignalinos Kolpingo šeimos nariai parengė projektą „Kai 

Dievas prakalbina – tikėjimo liudijimai“. Šiam žingsniui Ignalinos Kolpingo šeimą paskatino jos dvasios 

vadovas klebonas ir dekanas Kun. Vidas Smagurauskas. Šį projektą geranoriškai parėmė Lietuvos Kolpingo 

draugija. Projekto vykdymo metu, per 2016 metus buvo aktyviai renkami tikėjimo liudijimai, pasauliečiai 

buvo kviečiami pasidalinti tiek džiaugsminga, tiek skausminga dvasinės kelionės patirtimi. Projekto 

rezultatai, pasireiškę per drąsius ir atvirus liudijimus, nustebino ir nudžiugino ne tik Ignalinos Kolpingo 

šeimos narius, bet ir tapo įkvepiančiu pavyzdžiu kitoms Lietuvos Kolpingo šeimoms. Viso projekto metu 

buvo surinkta daugiau nei dvidešimt tikėjimo liudijimų, išsaugoti jų įrašai, parengtos pristatymo skaidrės. 

Ignalinos Kolpingo šeima 2017 metais ruošiasi švęsti savo veiklos dvidešimt penkių metų jubiliejų.   

 
Ignalinos Kolpingo šeimos nariai 
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 Kėdainių Kolpingo šeima kartu su partneriais iš Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ 2016 m. 

įgyvendino projektą „Draugiška gamtai šeima“. Šio projekto dalyviai įgyjo žinių  seminare „Kas tai 

EKOturizmas?“, vyko į pažintinę – edukacinę ekskursiją Anykščiuose. Projekto metu buvo suorganizuoti 

įvairūs renginiai, didinantys aplinkosauginį mąstymą: akcija „Padėkime miško gyventojams baltuoju 

laiku“; gyvoji akcija „Mes už švarią aplinką“; išvyka į parką „Tyrinėtojų akademija“; renginys „Mažieji 

mūsų draugai“, skirtas pasaulinei gyvūnų dienai; foto nuotraukų paroda „Mano ištikimieji draugai“; 

imitacinė akcija „Šiukšlių rūšiavimas ir antrinis panaudojimas“; sudalyvauta pakuočių atliekų susidarymo 

prevencijos Europos atliekų mažinimo savaitėje  ,,Naudok mažiau pakuotės“; suorganizuotas ,,Madų 

šou”; sudalyvauta akcijoje „Globokime mažuosius paukštelius“.  

 
Kėdainių Kolpingo šeimos bendruomenės išvyka 

 

 Kaune esanti Kunigaikščio Vytauto Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų Kolpingo šeima 2016 m. savo 

veiklą, kuri pašvęsta darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis, pratęsė vykdydama kasmėnesinius 

susitikimus. Šių susitikimų metu senjorai turėjo galimybę pabendrauti ir pabūti kartu, išklausyti įvairius 

liudijimus ir pasidalinimus, padiskutuoti, turiningai ir kultūringai praleisti laiką. Projekto metu buvo 

surengta popietė, skirta prisiminti mamoms, vyko filmo „Avinėlio vartai“ peržiūra ir aptarimas. Kauno 

Kolpingo šeimoje svečiavosi dr.kun. K. Ambrasas, kurio mintis apie Vatikaną, Šv.Joną Paulių II-ąjį galėjo 

išgirsti projekto dalyviai. Šios Kolpingo šeimos nariai turėjo galimybę išvysti monospektaklį „Jautriai 

skleidę dvasios šviesą“, skirtą prisiminti kunigą R.Mikutavičių ir Tėvą Stanislovą (autorė V.Bakutienė). 

Senjorai taip pat lankėsi teatro spektaklyje „Ketvirtoji kėdė“. 

   
Kunigaikščio Vytauto Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų Kolpingo šeimos bendruomenė 
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Jaunimo ugdymas 
 

 2016.07.01-06 Tarptautinių jaunimo mainų stovykla. Kūrybiškumo ugdymas – puikus būdas padėti 

jaunam žmogui atskleisti save, susirasti bendraminčių, o, svarbiausia, suprasti, kad gamtą tausoti yra ne 

tik prasminga, bet ir įdomu. Tai patvirtino 2016 m. liepos 1-6 d. Kaune vykusi Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 

mainų projekto stovykla „Kūrybiškas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimas tausojant gamtą“. 

Dviejų kaimyninių tautų draugystė atsiskleidė stovyklos dalyvių grupėje, kurią suformavo jaunuoliai iš 

Lietuvos ir Lenkijos. Stovyklos veiklų programa leido kiekvienam dalyviui jaustis puikiai, nes joje netrūko 

nei rimtų pokalbių apie ekologiją, nei žaidimų, ekskursijų, kūrybinių užduočių ar improvizacijų. Visų 

stovyklos veiklų kulminaciją – dalyvių parodytą pantomimos spektaklį gamtos tausojimo tema – buvo 

pakviesti stebėti miestiečiai ir Kauno svečiai. 

 
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų stovyklos dalyviai Kauno centre pasodino ąžuoliuką 

 

 
Jaunimo mainų dalyviai pristatė pantomimos spektaklį gamtos tausojimo tema 

 

 2016.05-12 Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“ Lietuvos Kolpingo draugija, 

bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, 2016 m. pratęsė savo tradiciją ugdyti jaunuosius 

Lietuvos piliečius apie politiką ir didinti jų sąmoningumą dalyvaujant valstybės gyvenime. Vienos dienos 

seminarai „Demokratija – kas tai?“ vyko penkiose Lietuvos gimnazijose, skirtinguose regionuose. 

Žemaičių Naumiesčio, Kėdainių ir Josvainių gimnazistams seminarai buvo surengti dar iki 2016 m. vykusių 
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Seimo rinkimų, Troškūnų K.Inčiūros gimnazijoje seminaras vyko prieš antrąjį rinkimų turą, o su Garliavos 

Jonučių moksleiviais susitikimas įvyko jau pasibaigus Seimo rinkimams. Žinias apie politiką, partijas, 

valstybės valdymą gilinančiuose ir pilietiškumą ugdančiuose seminaruose buvo kalbama apie: 

demokratiją ir vertybes, siekiant išsiaiškinti, kodėl demokratija yra gerai; rinkimus Lietuvoje, siekiant 

atskirti, kokie, kada ir kokiu tikslu vyksta rinkimai; politines ideologijas, kad šios žinios padėtų ateityje 

nesusipainioti politinių kampanijų metu. Seminarai sulaukė gausaus susidomėjimo ir puikių atsiliepimų iš 

vyresniųjų klasių moksleivių.  

 

 
Akimirkos iš seminarų „Demokratija – kas tai?“ 

 

 2016.10.27 Bendruomeniškumo forumas. Spalio 27-ąją Kolpingo kolegija bei Lietuvos Kolpingo draugija, 

bendradarbiaujant su projekto „Misija Sibiras“ komanda, subūrė Kauno miesto organizacijų narius, 

moksleivius ir studentus į bendruomeniškumo forumą ir socialinę akciją „Gyvoji atmintis“. Šio 

bendruomeniškumo forumo metu siekta sutvarkyti bene labiausiai apleistas kapines Kauno mieste, taip 

puoselėjant ne tik bendruomeniškumo suvokimą, bet ir socialinį atsakingumą ir aktyvumą, sielovadą, 

pilietiškumą bei skatinti „gero darbo Kaunui“ idėją. 

 

 

 
 
 
 
 

Bendruomeniškumo forumo dalyviai tvarkė 
apleistas kapavietes 
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Tarptautinė veikla 
 

 2016 m. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė atstovavo Lietuvos Kolpingo institucijas bei dalyvavo: 

 Kolpingwerk Trier metiniame susirinkime ir St. Wendel Kolpingo šeimos 160  metinių minėjime. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingwerk Trier metiniame susirinkime  

 

 

                                                                                         St. Wendel Kolpingo šeimos 160  metinių minėjime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kolpingwerk Trier metiniame susirinkime 
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  Kolping Hilfsfond ir Freundeskreis susitikimuose Vokietijoje.  

  Vokietijos Kolpingo draugijos metiniame-rinkiminiame susirinkime Kelne. 

 Šveicarijos Kolpingo draugijos nacionaliniu sekretoriu p. B. Burger Liucernoje. 

 Europos Kolpingo draugijos valdybos posėdyje Kelne. 

 

 

 Vienoje vykusiame Europos Kolpingo draugijų metiniame suvažiavime. 

   

 Akimirkos iš Vienoje vykusio Europos Kolpingo draugijų metinio suvažiavimo 
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Projektas globaliam sąmoningumui stiprinti 

 
 2016.04.21-24 Globalaus mokymosi pavyzdžiai Slovakijoje. Balandžio 21-24 d. Slovakijoje, Štiavnicke 

Bane mieste, vyko projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo 

strategija 2020“ partnerių susitikimas, skirtas apžvelgti globalaus mokymosi atvejus ir gilintis į konkrečius 

švietimo globaliais klausimais pavyzdžius (angl. „Examples of Teaching Global Education Issues“). Lietuvos 

Kolpingo draugiją atstovavo Švietimo referentė Liauda Mažeikienė, Lietuvos Kolpingo Valdybos narys 

Tomas Statkevičius, savanoris Liutauras Likša ir savanorė Arūnė Giraitytė.  

 
Akimirkos iš tarptautinio projekto susitikimo Slovakijoje 

 2016.09.29-10.02 Tarptautinė konferencija apie globalųjį švietimą. Šešių Europos šalių Kolpingo 

draugijų atstovai š.m. rugsėjo 29 – spalio 2 d. susirinko į Lietuvos Kolpingo draugijos organizuotą 

tarptautinę konferenciją „Globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje“. Svečiai iš Vokietijos, Slovakijos, 

Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos, jau anksčiau pristatę savo patirtį skleidžiant globalaus švietimo idėją 

savo šalyse, itin domėjosi Lietuvoje vykstančiais procesais šiuo klausimu. Įsitikinti įvairių metodų, 

skatinančių pasaulio piliečio mąstyseną, naudojamų vienoje iš Kauno mokyklų, efektyvumu konferencijos 

dalyviai galėjo vienoje iš renginio sesijų. Viena iš šio tarptautinio renginio dalių buvo skirta globalaus 

švietimo pavyzdžiui vietinėse bendruomenėse pamatyti ir aptarti. Tokiu pavyzdžiu organizatoriai 

pasirinko Vilniuje esančio „Antakalniečių sodo“ bendruomenę. 

 
Diskusija globalaus švietimo tema tarptautinės konferencijos Kaune metu 
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Tarptautinės konferencijos dalyvių akimirkos Lietuvoje 
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VEIKLOS ATASKAITA  
2016 

 
 Lietuvos Kolpingo fondas (LKF) yra paramos ir labdaros fondas, kuris įgyvendindamas pagrindinius savo 

tikslus, remia: 

 jaunus žmones, studentus, kurie yra našlaičiai ar tuos, kurių yra sunki socialinė ir materialinė padėtis. 

Parama skiriama, kad jauni žmonės galėtų įsitvirtinti visuomenėje, įgytų išsilavinimą bei remiantis A. 

Kolping principu, kuriuo vadovaujamės savo veikloje – pagalba savipagalbai bei moto „ Jeigu nori 

geresnės ateities, pats turi ją susikurti“ įsitvirtintų darbo rinkoje ir taptų dorais bei sąžiningais 

piliečiais, gebančiais prisidėti prie valstybės ekonominės, socialinės bei pilietinės gerovės kūrimo.  

 smulkaus ir vidutinio verslo projektus, padedančius jauniems verslininkams įsitvirtinti ir išsilaikyti 

rinkoje bei sustiprėti finansiškai.  

 Kolpingo draugijos šeimų projektus bei iniciatyvas, kurios prisideda prie vietos gyventojų profesinio, 

asmeninio, pilietinio bei kultūrinio tobulėjimo. 

 2016 m. LKF rėmė Kolpingo šeimų projektus, VšĮ Kolpingo kolegijus studentus, darželio „Kolpingo 

mokyklėlė“ atnaujinimą, skirdamas paramą, gautą bendradarbiaujant su užsienio Kolpingiečiais. 

 VšĮ Kolpingo kolegijos yra steigėjas – Lietuvos Kolpingo fondas ir dalininkas - Kolpingo švietimo 

centras Wiurtemberg, Vokietija.Toliau pateikiamos kolegijos ir LKF projekto „Kolpingo darželis“ 

metinės ataskaitos. 

 

 
 

 2016 m. Kolpingo kolegijoje studijavo 269 studentai. Kolegijoje vykdomos šios akredituotos studijos:  

 EKOTURIZMAS – vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 metai). Turizmo ir poilsio profesinis 

bakalauras; 

 SOCIALINIO DARBO VADYBA (NL – 3 metai; I – 4 metai). Socialinio darbo profesinis bakalauras; 

 TEISĖ (NL – 3 metai I – 4 metai). Teisės profesinis bakalauras; 

 VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA – vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 metai) Socialinio 

darbo profesinis bakalauras; 

 VERSLO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSŲ APSKAITA – vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 

metai) Viešojo sektoriaus finansų apskaitos profesinis bakalauras; 

 SOCIALINIS VERSLAS - vienintelė Lietuvoje. (NL – 3 metai; I – 4 metai) Verslo profesinis bakalauras. 
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 2016 m. Kolegiją baigė 66 studentai. 

 
   Kolpingo kolegijos absolventai 2016 m. 

 Kokybės vadybos sistema 

  

 Kolegijoje atnaujintas Kokybės vadovas  remiantis „Europos aukštojo mokslo nuostatomis ir 

gairėmis vidiniam aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimui“ (“Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area”). Atsisakyta Kokybės vadybos sistemos  pagal ISO 

9001: 2008 standartą. 

 Siekiant užtikrinti kolegijos studijų programų vadybos kokybę už programos vadybą kolegijoje 

atsako studijų programos komitetai, kuriuos sudaro studijų programos vadovas, dėstytojai, socialinis 

partneris,  studentų atstovas ir absolventas.  

 

 Grįžtamojo ryšio monitoringas   
 Pirmo kurso studentų adaptacijos tyrimas pagal atnaujintą anketos klausimyną. Apdoroti ir 

apibendrinti duomenys pateikti centrams ir Kolpingo kolegijos studentų atstovybei, organizuotos 

grįžtamosios reakcijos-diskusijos. 

 Atliktas tyrimas „Profesinio pasirengimo vertinimas“, apklausti baigiamojo kurso studentų praktikos 

vadovus praktikos vietose siekiant atskleisti studentų profesinio pasirengimo kokybę bei gerinimo 

galimybes. 

 Tyrimas „Studentų ir administracijos bendravimas“  atliktas siekiant išsiaiškinti kolegijos psichologinę 

atmosferą. 

 

 Visuomenės informavimas. Studijų galimybių viešinimas 
 Kolegija minėjo 20-ąsias savo veiklos metines.  20-ųjų veiklos metinių proga sveikino: LR seimo 

narė, kuri perdavė LR Ministro pirmininko sveikinimą, Kauno arkivyskupijos augziliaras, vyskupas dr. 

Kęstutis Kėvalas, Kauno miesto savivaldybės vicemeras, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis 

direktorius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas bei kiti garbūs svečiai iš Lietuvos, 

Lenkijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Šveicarijos.  
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  Dalyvauta Kauno miesto ir rajono mokyklų „Profesijų mugėse“ ir „Karjeros dienose“ , Ukmergės ir 

Kėdainių studijų mugėse. Iš viso aplankyta 10 mokyklų. Dalyvauti studijų mugėje Kaune ir Vilniuje.  

 

 
  Kolpingo kolegija aukštųjų mokyklų mugėje Kaune 2016 m. sausio mėn. 29 d. 
 
 
 

 Kovo mėn.  vyko tradiciniai Kolpingo savaitės renginiai skirti Kolegijos bendruomenei ir miesto 

gyventojams, šiomis temomis:  atvirų durų diena moksleiviams; nemokama teisinė konsultacija 

visuomenei;  verslo sėkmės istorijos. 

 Gegužės mėn. Kolpingo kiemelyje vyko nemokamas “Lietuvos balso” atlikėjų A. Juškėnaitės ir D. 

Griesiaus koncertas skirtas visai Kauno miesto bendruomenei.  

 Dalyvavimas projekte "Blaivus Kaunas: nuo iniciatyvos iki pagalbos" 2016 m. gegužės - gruodžio 

mėn. Suorganizuoti ir pravesti 16 val. trukmės mokymai socialiniams darbuotojams, 30 supervizijų bei 1 

renginys jaunimui 

 Nuolat skelbiama informacija Kolpingo kolegijos facebook paskyroje, Kolpingo kolegijos ir Kolpingo 

draugijos puslapiuose, portale www.kurstoti.lt   

 Vyko Kalėdinis Kolpingo kiemelis “Kūrybinės dirbtuvėlės” - nemokamas renginys bendruomenei. Šio 

renginio metu susirinkę galėjo ne tik pamatyti, bet ir pabandyti prisiliesti prie papuošalų, aksesuarų ir 

kitų rankų darbo daiktų gamybos proceso. 

 

http://www.kurstoti.lt/
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Akimirka iš Kalėdinio Kolpingo kiemelio renginio 

  
 Žmonių išteklių valdymas 
 Dėstytojų skaičius 2016 m. – 46. 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymai, seminarai, stažuotės) dalyvavo  44 dėstytojai ir 

administracijos darbuotojai. Viso  Kolegijoje buvo organizuoti 12 kvalifikacijos tobulinimo renginių, 

bendras valandų skaičius – apie 100 akad. valandų. 

 
 Studijų organizavimo ir vykdymo procesas 
 Parengta ir akredituota nauja ir vienintelė Lietuvoje Socialinio verslo studijų programa. 

 Vyko išorinis Ekoturizmo studijų programos vertinimas. 

 Suplanuotas Kolpingo kolegijos filialo steigimas Stuttgart, Vokietija. 

 Kovo mėn. vyko Kolpingo kolegijos bendruomenės ir  socialinių partnerių – darbdavių pusryčiai. 

Neformalioje aplinkoje diskutuota apie aktualiausias naujienas švietimo srityje, studijų programų 

tobulinimo aspektai, pasidalinta mintimis apie studentų praktiką, jos tobulinimo galimybes ir darbdavių  

poreikius bendradarbiavimui su centrais: SGC, EVC. Aptartos galimybės toliau plėtoti abipusiai naudingus 

ryšius. 

 

 

Kolpingo kolegijos bendruomenės ir socialinių partnerių pusryčiai 2016 m. kovo 16 d. 
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 Studentų aktyvumo ir pilietiškumo ugdymas  

 Studentai dalyvavo Kauno Botaniko sodo organizuojamoje iniciatyvoje – Augalų Žavadienis, kurios 

metu visuomenė buvo raginama atkreipti dėmesį į augalus, paskatinti žmones aktyviau domėtis augalų 

svarba ir įvairiapuse jų tyrimų reikšme. 

 Studentų organizuotas renginys „QuizRun“ moksleiviams, dalyvavo 14-os Kauno mokyklų  

moksleiviai, kurie varžėsi tarpusavyje dėl geriausiai Kauno miesto erdves ir objektus pažįstančių vardo. 

 

 
Studentų organizuotas renginys „QuizRun“ moksleiviams 

 
 Buvo organizuoti "Laisvų pokalbių vakarai" su L. Donskiu Kolpingo kiemelyje, kurio metu buvo 

diskutuota apie svarbiausius šalies ir pasaulio įvykius, keliamas terorizmo grėsmes, Jungtinių Amerikos 

Valstijų rengiamus prezidento rinkimus ir kitas visuomenei aktualias problemas bei įvykius. Šiame 

renginyje dalyvavo tiek kolegijos studentai, tiek visuomenės nariai.  

 Kolpingo kolegijoje buvo organizuotas renginys “Vokiškas Kolpingfestas”, kurio metu kolegijos 

bendruomenė ir visi norintys turėjo galimybę artimiau susipažinti su vokiečių kalba ir kultūra.Renginyje 

buvo 1997 metais sukurtas ir tarptautinį pripažinimą gavęs vokiečių režisieriaus Thomo Jahn filmas 

“Beldžiant į dangaus vartus”, .vyko pažintinė paskaita “Pažinkite Vokietiją artimiau”, kurios metu 

diskutuota apie ekonominius ir geografinius Vokietijos išskirtinumus, o Kolpingo kolegijos studentai 

pristatė 3 jų sukurtus filmukus tema “Stereotipai apie Vokietiją”. 

 Kolpingo kolegija kartu su Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaujant su projekto  “Misija 

Sibiras” nariais organizavo pilietišką jaunimo akciją “Gyvoji atmintis”. Akcijos tikslas – sutvarkyti 

labiausiai apleistas Kauno miesto kapines, taip puoselėjant visuotinio gėrio suvokimą, socialinį 

atsakingumą ir aktyvumą, sielovadą, pilietiškumą bei skatinti „gero darbo Lietuvai“ idėją. 
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Akimirka iš pilietiškos jaunimo akcijos „Gyvoji atmintis“ 

 

 Studentai dalyvavo socialinio darbuotojo profesinio meistriškumo varžytuvėse „Pažvelk į socialinio 

darbuotojo profesiją kitaip“. 

 Organizuota tradicine tapusi tarptautinė studentų konferencija "Teorija ir praktika: studentiškos 

įžvalgos". Dalyvavo apie 130 žmonių,. Konferencijoje buvo pristatyti 37 pranešimai 3 darbo grupėse.  

 

 Taikomųjų mokslinių  tyrimų plėtojimo procesas   
 Savo atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus kolegijos dėstytojai pateikė tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose mokslo renginiuose, publikacijose. Dėstytojai skaitė 14 pranešimų bei parengė 6 

publikacijas. Tame tarpe užsienio leidiniuose. 

 

 Kolpingo savaitės metu vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Socialinė atsakomybė 

profesinėje veikloje”. Dalyvavo apie 100 žmonių Konferencijoje buvo pristatyta 8 pranešimai 2 darbo 

grupėse.  

 
Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Socialinė atsakomybė profesinėje veikloje“ 

vykusi kovo mėn. 24 d. 
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 2016 m. rugsėjo 22 - 24 d. Vyko 3 dienų tarptautinė tarpdisciplininė fenomenologinių tyrimų 

konferencija „Praktikos fenomenologija praktikoje“. Joje pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos, 

Lenkijos, Norvegijos ir Kanados, atskleisdami savo patirtį ir iššūkius naudojant šią metodologiją tokiose 

srityse kaip švietimas, socialinis darbas, medicina, verslas, psichologija.  

 2016 m. spalio 28 d. Kolpingo kolegija kartu su Vaikų ir šeimos terapijos asociacija organizavo 

praktinę konferenciją „Netektys ir kriziniai išgyvenimai: kaip išsaugoti drąsą gyventi“, konferencijoje 

dalyvavo virš 130 žmonių.  

 
 Kolegijos tęstiniai leidiniai 
 Kolpingo kolegijos tarptautinės konferencijos leidinys “Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle” (11 

straipsnių)  indeksuojamas tarptautinėje EBSCO duomenų bazėje. 

 Tarptautinės  studentų mokslinės praktinės konferencijos leidinys „Teorija ir praktika: studentiškos 

įžvalgos“ (29 straipsniai). 

 
 Tarptautinių ryšių plėtra  

 Pasirašytos 2 tarpinstitucinės ERASMUS KA1 mainų sutartys su:  

 Agroverslo ir kaimo plėtros universitetu (Plovdiv, Bulgarija). Sritys: Turizmas, Verslas ir 

administravimas, Vadyba ir administravimas ir   

 Lodzės Universitetu (Lenkija). Sritys: Socialinis darbas. 

 Pagal Erasmus+ mobilumo programą į Latviją išvyko 2 dėstytojai (Vaiko gerovės ir socialinės 

apsaugos ir Ekoturizmo studijų programos), į Lenkiją išvyko dėstyti 1 dėstytojas iš Vaiko gerovės ir 

socialinės apsaugos studijų programos.  

 2016 m. kovo  mėn. buvo pasirašyta finansavimo sutartis su ŠMPF gavus finansavimą pagal paraišką 

paramai atvykstantiems užsienio dėstytojams ir mokslininkams dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 

gauti. 2016 m. lapkričio mėn. turėjo įvykti Dr. Monikos Pfaller–Rott vizitas, kuris buvo atšauktas dėl 

dėstytojos ligos.  

 Studentų mobilumo mainai: 

 Pagal Erasmus+ programą į studijas išvyko 1 Ekoturizmo studijų programos studentė, American 

College, Kipras. Studijų sritis: Kelionių ir turizmo vadyba; 

 Pagal Erasmus+ mobilumo programą į praktiką išvyko 3 studentai (1 iš Vaiko gerovės ir socialinės 

apsaugos studijų programos ir 2 iš Ekoturizmo studijų programos). 

 

 
Ekoturizmo studijų programos studentė praktikos vietoje Graikijos viešbutyje 
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 Organizuoti dualiniai mokymai nedirbančiam jaunimui - JuLiA – Junger Litauer in Ausbildung, kurią 

finansavo Vokietijos darbo ministerija, išvyko 7 jaunuoliai.  

 Prasidėjo tarptautinis projektas „Tarpkultūrinis socialinis darbas iš individo ir socialinės 

perspektyvos įvairiuose kontekstuose“, Projekto partneriai: Katalikiškas Eichšteto-Ingolštato 

universitetas (Vokietija),  Antiochijos universitetas (Kolumbija),  Costa Rica-Sede de Occidente  

universitetas (Kosta Rika), Centrinis “Marta Abreu” de Las Villas universitetas (Kuba), Bharathidasan 

universitetas (Indija), LSSS Lojolos koledžas (Indija), Gandhigram kaimiškasis universitetas (Indija). 

Projekto tikslas: moksliniai tyrimai socialinio darbo srityje analizuojant socialinį darbą socialinės įvairovės 

kontekste iš tarpkultūrinės žmogaus ir visuomenės perspektyvos švietime, tyrimuose ir profesinėje 

praktikoje. 

 Lapkričio 17 d. vykusioje tarptautinė studentų konferencijoje pranešimus skaitė ir straipsnius 

parengė 3 studentai iš Katalikiškoje Eichšteto-Ingolšato universiteto (Vokietija)  

 

 
Tarptautinės studentų konferencijos „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ dalyviai 
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„Su kunigu Kolpingu – nuo darželio“ ištrauka iš  2016 m. vasario mėn. Nr. 2 (72)  „Magnificat 

kasdieniai skaitymai“ 

 Palaimintojo Kolpingo charizma vaikai gali persiimti nuo pat mažų dienų. Kai Lietuvos 

Kolpingo draugija įsteigė labdaros ir paramos fondą, pavadintą Lietuvos Kolpingo vardu, šis 2011 metais 

iniciavo darželį „Kolpingo mokyklėlė“. 

 Darželis įsikūręs Kauno senamiestyje. Vaikai jame ugdomi palaimintojo kunigo dvasia. 

Kiekvienas vaikas matomas kaip Dievo kūrinys, itin saugomas jo orumas. Auklėtojais dirba tie, kurie 

pašaukti būti su vaikais. Darželio bendruomenei svarbūs lygiavertiškumas, bendrystė ir kiekvieno 

individualumas. 

 Palaimintajam buvo itin svarbi šeima, todėl ir darželyje auklėtojai vaikus ugdo 

bendradarbiaudami su tėvais 

 Kolpingo mokyklėlė – Lietuvos Kolpingo fondo projektas – vaikų darželis – skirtas vaikams nuo 

1,5 metų iki 6 metų.  

 2016 m. pradžioje darželį lankė 23 vaikai, metų viduryje lankė 21 vaikas, o metų gale lankė 26 

vaikai. 

 

“Sėkmingai galima puoselėti, taisyti ir auklėti tik tą, ką gerai pažįsti” 

 

 

 2016 m. Lietuvos Kolpingo fondo projektas „Kolpingo mokyklėlė“ yra Lietuvos Socialinio emocinio 

ugdymo asociacijos narių tarpe ir prisideda 

prie reikšmingų pokyčių Lietuvos švietimo 

sistemoje įgyvendinimo, atkreipiant dėmesį į 

socialinio emocinio ugdymo svarbą 

mokyklose. 
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 2016 m. “Kolpingo mokyklėlė” minėjo Valstybines ir tarptautines atmintinas dienas. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Vasario 16-oji“                                           „Kovo 11- oji“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Rasos šventė“                                                            

     

 

  „Mindaugo karūnavimo šventė“ 

 

 

 

 

 

   

 „Tarptautinė ozono sluoksnio diena“                 „Žibintų švent 
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Naujų mokslo metų šventė                                         „Advento šventė“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šventoji šeima| Kūdikėlio gimimas  

Kalėdos   

 

 



  

24 

 

 2016 m. Kolpingo mokyklėlėje ugdymas vyko  per savaitės ritmo užsiėmimus. Darželyje buvo įdiegta 

inovatyvios veiklos naudojant šviesos stalą. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 m. taip pat atsirado nauja metodinė priemonė - Magnetinis kalendorius 

 

 2016 m. pasirodė ilgai lauktas „ Naujienlaiškis“, kuris yra informacinė priemonė tėvams apie 

darželio mėnesio veiklas. 

Taip pat mūsų mokyklėlėje startavo programa "Pienas vaikams!“ ir „Vaisiai mokykloms“. 
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 2016 m. Kolpingo mokyklėlė dalyvavo  „Velykinio kiaušinio“ konkurse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 m. buvo vykdomi darželio kiemelio rekonstrukciniai darbai: pakeista danga, ant sienų 

apsigyveno darželio draugės ir draugai. Taip pat buvo įrengtas mini daržas, kuriame augo 

nekantriosios bulvytės, raudonieji pomidorai ir karalienė - geltonoji paprika. 
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 2016 m. svečiuose turėjome :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 „Diana iš Nacionalinio visuomenės sveikatos biuro“        „Policininkė Rasita Henriot ir jos draugas Amsis“ 

 

 2016 m. patys svečiavomės: 

 

 

           

 

 

 

 

 

                                                                                       

     Indiškas restoranas "MasalaCiti" 

 Šv.Jurgio bažnyčios kiemelis         
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 Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejus                      Vaikų literatūros muziejus 

 

 2016 m. prie Ugdytojų komandos prisijungė savanoris iš Ispanijos Roberto Granda ir savanorė iš 

Rumunijos Roxana Mădălina Onuță 

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1175715515798339.1073741963.258960150807218&type=3
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Kolpingo mokyklėlės ugdytojos: iš kairės Lina Liach, Eglė Mikulėnienė, Vilma Mikašauskienė, Eglė Lazoraitytė 
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RAGUVOS G. 7, KAUNAS NAMO RENOVACIJA 

 Lietuvos Kolpingo fondui 2011 m. pabaigus ir atidarius dešimtmetį trukusią naujojo 

Kolpingo pastato statybą, buvo pradėtos finansavimo paieškos, kad galėtume atnaujinti senajį 

Kolpingo pastatą. Pagrindinį renovacijos finansavimą užtikrino Šveicarijos Kolpingo draugija, jų 

nacionalinio sekretoriaus p. Bernhard Burger pagalba. Iki 2016 m. buvo atlikti vidaus remonto 

darbai-santechnikos ir šildymo sistemos pakeitimai, kurie leidžia taupiau gyventi, o 2016 m. 

rudenį buvo renovuota didžioji fasado dalis, tačiau dėl netinkamos temperatūros dalis darbų 

buvo sustabdyta ir užbaigsime 2017m.  

 Prieš renovaciją: 
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 Po renovacijos: 
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Lietuvos Kolpingo draugijos/fondo administracija 

Adresas: Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas.  
Tel. (8~37) 22 12 34. 

El.paštas lkd@kolping.lt, 
www.kolping.lt 

Nacionalinė sekretorė  
LINA KALIBATAITĖ 
Tel. 8 ~ 37 22 12 34  

El.paštas lina.kalibataite@kolping.lt 

Sekretorė - kasininkė 
RENATA BUTKUTĖ 
Tel. 8~37 20 36 10 

El.paštas lkd@kolping.lt  

Vyr. finansininkė  
LAIMA DAPKUVIENĖ  

Tel. 8~37 20 36 10 
El.paštas laima@kolping.lt  

LKD švietimo referentė 
LIAUDA MAŽEIKIENĖ 

Tel. 8~37 20 36 10 
El.paštas svietimas@kolping.lt  

 
 
 
 

Lietuvos Kolpingo fondo švietimo projektai: 
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