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 Demokratijos stiprinimo veikla – seminarai apie žiniasklaidos vaidmenį 

 2019 m. vasario 24,25 dienomis ir kovo 12,15,26 dienomis Lietuvos Kolpingo draugija, 

bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, surengė seminarų ciklą apie žiniasklaidos 

vaidmenį (angl. „Strengthening Our Democracy – Unveiling the Role of Media“). Šis projektas 

sulaukė didžiulio aktyvumo ir dėmesio. Seminaruose, kurie vyko Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose, 

Alytuje ir Kruonyje, iš viso dalyvavo beveik trys šimtai dalyvių.  

 Seminarai buvo akcentuoti į Trečiojo amžiaus universiteto studentus, garbingo amžiaus 

senjorus, kurie yra mūsų pilietiškos visuomenės dalis, dažnai atskirta ir pamiršta. Seminaro metu buvo 

siekiama didinti pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame 

gyvenime, skatinti juos susimąstyti apie demokratijos svarbų šiuolaikinėje skubančioje visuomenėje, 

kur žinių gausa pateikiama per daug skirtingų medijų. Galiausiai, seminarai buvo skirti siekiant 

mažinti diskriminaciją dėl amžiaus.  

 Išskirtinis seminaras vyko Kruonyje – seminaro dalyviai buvo gimnazinių klasių moksleiviai. 

Moksleiviai – aktyvūs visuomenės nariai, o apklausų duomenys rodo, jog socialiniais tinklais 

moksleiviai dvigubai dažniau naudojasi nei suaugusieji, todėl savo nuomonę politiniais klausimais 

būtent ten ir išreiškia. Su moksleiviais diskutuoti apie demokratijos stipriną medijų erdvėje taip pat 

svarbu, kaip ir senyvo amžiaus asmenimis.  

  Seminarų lektorius Dainius Radzevičius aktyviai diskutavo su dalyviais apie atsakomybę 

medijose bei kt. 
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 Atstovavimas Asociacijos LITDEA metiniame susirinkime 

 2019 m. kovo 29 d. švietimo referentė Liauda Mažeikienė dalyvavo asociacijos LITDEA 

metiniame susirinkime.  

 

 Kolpingo draugijos metinis susirinkimas 

 2019 m. kovo 30 d. vyko Lietuvos Kolpingo draugijos metinis susirinkimas. Šio susirinkimo 

metu buvo pristatytos 2018 m. Draugijos ir Fondo veiklos bei finansinės ataskaitos. Kolpingo 

draugijos Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė pristatė Tatico kavą iš Hondūro, bei jos įsigijimo 

galimybes, o ateityje planuojama pereiti ir į tinklinę prekybą (elektroninę parduotuvę).  

Susirinkimo metu dalyvavusios Kolpingo šeimos pristatė vykusias veiklas, bei kokias veiklas 

žada vykdyti.  

 Metiniame narių susirinkime švietimo referentė Liauda Mažeikienė skaitė pranešimą tema 

„Vaikų ir pažeidžiamų asmenų apsaugos politikos gairės“. 

 Taip pat Lietuvos Kolpingo fondo dalininkas iš Kolping-Bildungswerk Wuerttemberg Dieter 

Fischer pristatė vykusias veiklas.  

 

  Vokiečių dienos Kaune, Kauno ir Lipės apskrities bendradarbiavimui 30 

 Vokietijoje jau daugiau nei 15 metų, organizuojama sąžiningos prekybos savaitė. Šis 

renginys, kurio moto „Vienodos galimybės sąžiningos prekybos pagalba“ vyksta rugsėjo 13-27 d. ir 

kviečia visus gyventojus dalyvauti, domėtis ir įsitraukti patiems, organizuojant akcijas. Kasmet visoje 

Vokietijoje vyksta apie 2000  renginių, skatinančių prisidėti prie sąžiningos prekybos. Vokietijos 

Kolpingiečiai jau daugelį metų taip pat aktyviai dalyvauja šioje akcijoje. 

 Lietuvos Kolpingo draugija priklauso pasauliniam Kolpingo tinklui, kuris jau 50 metų 

aktyviai remia besivystančias šalis bei sąžiningos prekybos projektus Afrikoje, Azijoje ir Pietų 

Amerikoje. 
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 2019 metais Kauno ir Lipės apskritis (Vokietija) minėjo 30 metų bendradarbiavimo jubiliejų, 

rugsėjo 16-22 d. vyko Vokiečių dienos Kaune. Ta proga ir Lietuvoje veikiančios Kolpingo institucijos 

– draugija, kolegija bei darželis ir pradinė mokykla organizavo „Kolpingo kiemelį“ ir 2019 m. rugsėjo 

20 d. kvietė Kauno miestiečius ir Kauno miesto svečius į renginius. Tą dieną nestigo daug atrakcijų ir 

užsiėmimų vaikams, taip pat kvietėme pasižiūrėti du vokiškus filmus „Tavo grožis nevertas nieko“ 

(2012) / „Deine Schönheit ist nichts wert“ ir „Superego ir Tu“ (2014) /  „Über-Ich und Du“, vyko 

diskusija „Profesinis mokymas darbo vietoje: ar esame tam pasiruošę?“, po diskusijos buvo mados 

dizainerės, VMLR Dailės ir Dizaino studijų vadovės Loretos Andriukaitienės kūrybinis performansas 

„Elegancija prieš vartotojiškumą“, bei Kolpingo kiemelyje kvietėme vaišintis Kolpingo sąžiningos 

prekybos ženklu pažymėtos kolpingietiškos Tatico kavos. 
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 Kolpingo diena Žemaitijoje 

 

2019 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Kolpingo draugija minėjo kasmetinę Kolpingo dieną, kuri, 

Žemaitijos 800-ųjų metų proga, vyko Telšiuose. Renginyje dalyvavo Ignalinos, Kauno, Kėdainių, 

Telšių, Vilniaus Kolpingo šeimų atstovai. 

Šią šventę pradėjo vyskupo dr. Kęstučio Kėvalo sveikinimas ir bendra malda, dalyvaujant 

iškilmingose Šv. Mišiose Telšių Antano Paduviečio katedroje. Visus susirinkusiuosius vyskupas 

pakvietė aplankyti Telšių kunigų seminariją, kur yra rengiami būsimieji Lietuvos dvasininkai. Šia 

proga diskutavome apie tikinčiųjų bendruomenės Lietuvoje ypatumus, pašaukimus ir jaunimo 

ugdymą. Vėliau visi kartu keliavome po Žemaitijos sostinės senamiestį aplankydami sakralinius ir 

kultūrinius objektus. 
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Lietuvos Kolpingo šeimų veikla  

 

 Kauno Kun.Vytauto Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Kolpingo 

šeimos senjorų susitikimas, skirtas Darnaus vystymosi temai 

 
 2019 m. spalio mėnesį Kauno Kunigaikščio Vytauto Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų 

Kolpingo šeima, vykdydama projekto „Vyresnio amžiaus žmonių užimtumo didinimas Lietuvos 

regionuose“ numatytas veiklas, surengė vyresnio amžiaus žmonių susitikimą, skirtą Darnaus 

vystymosi temai.  

Šio renginio metu  asociacijos LITDEA atstovė Kristina Šukytė Kolpingo šeimos senjorams 

padėjo rasti atsakymus į tokius netikėtus klausimus, kaip „Ką daryti, kad tonos plastiko neatsidurtų 

banginio pilve? Kiek miškų 

kasdien iškertama pasaulyje? 

Kur keliauja didžioji dalis 

emigrantų?“, o taip pat 

pakvietė padiskutuoti apie 

Vystomojo bendradarbiavimo 

keliamus tikslus ir jų praktinį 

įgyvendinimą. Senjorai buvo 

labai dėkingi už informatyvų 

ir įdomų pasaulio iššūkių 

pristatymą ir susitikimo metu 

pasidalino savo patirtimi, kaip 

jie savo kasdiene veikla juda 

darnesnio būvio link. 
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Jaunimo ugdymas         
 

 Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Meniškumas ir nuoširdumas – 

priemonės keičiant pasaulį“ baigiamasis susitikimas Krokuvoje 
 

2019 m. balandžio 11-17 dienomis Lenkijoje, Krokuvos mieste, vyko tarptautinių jaunimo 

mainų „Art&Heart: tools to connect people“ (liet. „Meniškumas ir nuoširdumas – priemonės keičiant 

pasaulį“) baigiamasis susitikimas. Projekto tikslas – paskatinti jaunimo solidarumą ir kūrybiškumą, 

atsakomybę už visuomenės ateitį, stiprinti dalyvių socialinius įgūdžius pasitelkiant įvairias meninės 

išraiškos priemones, ugdant susidomėjimą kultūriniu gyvenimu. Projektas remiasi A. Kolpingo 

idėjomis. Projekto metu dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Slovėnijos ir Portugalijos Kolpingo 

draugijų atliko įvairias kūrybines užduotis pagal skirtingas meno rūšis. Šie užsiėmimai vyko 

komandose, tad skirtingų tautybių jaunimo atstovai galėjo geriau pažinti vienas kitą. Programą papildė 

įsimintiniausių objektų lankymas Krokuvos senamiestyje, laisvalaikis. 

Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Kolpingo kolegijos studentai: Gabrielė Talalajevaitė, 

Lukas Kačenauskas, Brigita Vaičėnaitė, Ugnė Mencevičiūtė, Jolita Daujotaitė. Lyderio poziciją užėmė 

Gabrielė Talalajevaitė. 
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 Vaikų vasaros stovykla „Pažink save ir kitus“ 

 Lietuvos Kolpingo draugija siekdama padėti stiprinti pradinių klasių mokinių emocinę 

sveikatą ir ugdyti jų saviraiškos galimybes, 2019 m. birželio 10-21 d. surengė vasaros dieninę 

stovyklą „Pažink save ir kitus“.  

 Stovykloje dalyvavusiems 30 pradinukų buvo suteikta galimybė atpažinti ir aptarti savo 

vidinius išgyvenimus psichologijos užsiėmimuose, dailės užsiėmimai leido stovyklautojams perteikti 

savo mintis ir jausmus 

kūrybinėje veikloje, atpažinti 

savo kūrybines galias, 

aktyviose mankštose ir 

sportinėse veiklose stovyklos 

dalyviai galėjo pažinti savo 

kūno poreikius ir galimybes. 

 Stovyklos programą 

papildė kitos edukacinės 

veiklos, kurios sustiprino vaikų 

pasitikėjimą, didino 

kūrybiškumą, paskatino 

pozityvumą ir rūpestingumą. 

Stovyklautojai turėjo galimybę 

sustiprinti savo anglų kalbos 

žinias bendraudami su 

stovyklos savanorėmis iš užsienio. 

 Stovyklos rezultatai turėjo teigiamą poveikį tiek dalyviams, tiek organizacijai, tiek Kauno 

miestui. Stovyklos veiklose dalyvavo vaikai iš įvairių Kauno miesto mokyklų, dalis vaikų buvo iš 

socialiai jautresnės aplinkos, 

tad šio projekto dėka jame 

dalyvavusiems vaikams buvo 

suteiktas turiningas 

užimtumas, sumažinta 

socialinė atskirtis ir padaryta 

teigiama įtaka tolerancijos 

puoselėjimo kultūrai. 

 Stovyklos metu 

vaikams priimtinomis 

formomis buvo pristatomi 

Darnaus vystymosi tikslai 

įvairiose stovyklos programos 

dalyse („Vandens diena“, 

„Žemės diena“, „Draugystės 

diena“), pradinukai atliko 

įvairias užduotis. 

 Savanorystės principas buvo vienas svarbiausių ramsčių, įgyvendinant projektą. Stovykloje 

pakaitomis savanoriavo 8 asmenys, iš jų – dvi savanorės iš užsienio, vienas negalią turintis savanoris. 
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 Stovyklą įgyvendinti padėjo Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ 

lėšos bei UAB „Energenas“ finansinė parama. 
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  Savanorystės skatinimas  
 

 Bendradarbiaudami su asociacija LITDEA, Lietuvos Kolpingo draugija ir Kolpingo fondo 

projektai „Kolpingo darželis“ ir „Kolpingo pradinė mokykla“ 2019 m. sėkmingai pratęsė Europos 

Solidarumo korpuso (ESC) projektą, kurio metu nuo rugpjūčio 

mėnesio į Kauną pakaitomis atvyko savanoriai - Erik Yeghinyan iš 

Armėnijos, Teia Shavadze iš Gruzijos ir gruodžio mėnesį 

prisijungė Marija Gorova iš Ukrainos. Savanorystės veiklą 

skatinantis projektas „Growing together“ (ang. augame kartu) ne 

tik paįvairino mažųjų darželinukų ir mokyklos lankytojų 

kasdienines veiklas, leidžiamas kartu su savanoriais iš užsienio, bet 

ir patiems savanoriams 

suteikė puikią galimybę 

atrasti savo pašaukimą, 

patikrinti savo gyvenimo 

pasirinkimus, žinias, 

patobulėti dvasiškai ir 

išbandyti savo jėgas naujose 

srityse.  

 Savanoris  iš  

Armėnijos Erik Yeghinyan 

dalyvavo ir Kolpingo 

kolegijos organizuotoje  

studentų mokslinėje- 

praktinėje konferencijoje,  

kurios metu pasidalino savo 

mintimis apie savanorystę. 
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LKD atstovavimas tarptautiniuose renginiuose  
 

 2019 m. sausio 29 d. – vasario 01 d.  Dubline, Airijoje Švietimo referentė Liauda Mažeikienė 

dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros tarptautiniuose mokymuose, ESC 

savanorius priimančių organizacijų darbuotojams „‘Widening Horizons’ – A training for 

Organisations Hosting and Sending Volunteers“. 

 

 
 

 

 

 Tarptautinis Kolpingo Taikos Ėjimas 
 

 2019 m. gegužės 2-5 dienomis vyko 52-asis 

Tarptautinis Kolpingo taikos ėjimas Vianden mieste, 

Liuksemburge.  

Taikos ėjime dalyvavo atstovai iš Kauno, Vilniaus, 

Ignalinos ir Kėdainių.  
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 Europos Kolpingo draugijų metinis susirinkimas  
 

 2019 m. gegužės 22-28 d. Nacionalinė 

sekretorė Lina Kalibataitė dalyvavo Europos 

Kolpingo draugijų metiniame susirinkime 

Romoje. Vizito metu  Europos Kolpingo 

draugijų atstovai iš 17 šalių dalyvavo 

Popiežiaus maldoje, kur Šv. Tėvas tarė 

sveikinimo žodį ir Kolpingiečiams. 
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 Metinis Šveicarijos Kolpingo narių susirinkimas 
 

 2019 m. birželio 20-30 d. Nacionalinė 

sekretorė Lina Kalibataitė dalyvavo Šveicarijos 

Kolpingo narių metiniame susirinkime Oltene, 

Šveicarijoje. Kurio metu pristatė Lietuvos Kolpingo 

draugijos veiklą, Draugų ratą Lietuvai. 
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 Tarptautinės Kolpingo draugijos paramos renginys  
 

 2019 m. spalio 10-12 d. 

Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė 

dalyvavo Tarptautinės Kolpingo 

draugijos organizuotoje 

„Festakademie: Werte wirken“, 

paramos besivystančioms šalims 50 

metų patirties jubiliejuje. Šventinė 

akademija vyko Kardinolo Schulte 

akademijoje Bensberge, Vokietijoje. 

Renginyje dalyvavo apie 200 svečių – 

politikai, dvasininkai, Kolpingo nariai 

iš Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos ir 

Europos. Šventinės akademijos metu 

diskutavome apie į vertybes, 

orientuotą vystomąjį  

bendradarbiavimą, paramą demokratijai, socialinį teisingumą ir kt. Tarptautinė Kolpingo draugija – 

katalikiška nevyriausybinė organizacija, vaidina svarbų vaidmenį visuomenės gerovės kūrime. 

 Mus sveikino: Arkivyskupas dr. Ludwig Schick (Vokietijos Vyskupų konferencija), 

monsinjoras Bernard Munino (Vatikanas), dr. Maria Flachsbarth (BMZ- Vokietijos Vystomojo 

bendradarbiavimo ministerija), Prof. Dr. Anna Noweck (Katalikiška kolegija Miunchene).  
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  Susitikimas su Hochdorf Kolpingo šeimos nariais 

 2019 m. gruodžio 05-09 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į Šveicariją, 

dalyvauti Hochdorf Kolpingo šeimos Kalėdiniame renginyje. 

 

  



16 
 

 

 

 Hondūras - spalvinga valstybė Centrinėje Amerikoje, kuri susiduria su daugybe iššūkių, tokių 

kaip pajamų nelygybė, žemas išsilavinimo lygis, didelė bedarbystė, emigracija. Šalis gyvena iš 

bananų, kavos ir palmių aliejaus eksporto. Užauginti kavos pupeles prireikia daug pastangų ir sunkaus 

darbo. Dėl technikos stygiaus, kasdien 

kiekvienas kavos plantacijoje dirbantis 

darbininkas turi mažiausiai 5 kartus 

kalnuotais takeliais nešioti daugiau nei 50 

kg sveriančius pupelių maišus už varganą 

atlygį. 2017m. šioje šalyje buvo įsteigta 

Kolpingo draugija, kurios dėka situacija 

pradėjo keistis. Kolpingo draugijos 

remiami vietiniai ūkininkai pradeda kurti 

modernesnius ūkius, kur užaugina ir 

kokybiškesnę kavą. 
 

FAIR 

Pirkdami „Tatico“ kavą, jūs palaikote šeimyninius 

ūkininkų, gaminančių kavą tradiciniu būdu, 

kooperatyvus Pietų Amerikoje.  Ilgalaikės 

bendradarbiavimo sutartys su Kolpingo 

bendruomene, pagrįstos Sąžiningos prekybos (Fair 

Trade) principu, garantuoja ūkininkams sąžiningą 

atlyginimą ir padorų gyvenimą jų šeimoms. 

„Tatico“, išvertus iš cocilių kalbos, reiškia „Ačiū 

Dievui“. 

BIO 

Mūsų kava auga harmonijoje su gamta. „Tatico“ 

auginama tik ekologiškose plantacijose, kur 

naudojami tradiciniai kavos auginimo būdai be 

dirbtinių trąšų, cheminių medžiagų ir mašinų. 

Prinokusios pupelės renkamos rankomis – tai 

užtikrina aukščiausios kokybės kavą. 

KOKYBĖ 

„Tatico“ kavos skonio turtingumas atskleidžiamas 

kruopštaus pupelių skrudinimo proceso tradicinio būgninio metodo dėka. Langen šeimos skrudinimo 

namų 60 metų patirtis garantuoja aukščiausios kokybės kavą. 
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Kviečiame įsigyti iš Pietų Amerikos 

atkeliavusią, Kolpingietišką, pietietiško skonio 

kavą – TATICO. 
 

 

 

 Malta Tatico kava (250gr.) - 3,90 Eur 

 Tatico kavos pupelės (500gr.) - 8,20 Eur 
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Lietuvos Kolpingo draugijos 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  

Buhalterė  
INGA KAROSEVIČIŪTĖ  

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

 

 

Ataskaita:   http://lkd.kolping.lt/ataskaitos/ 
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