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Lietuvos Kolpingo draugijos atstovų išvykos 2014m.  

● 2014 m. gegužės 29 – birželio 1 d.  Lietuvos Kolpingo draugija kartu su 

Troškūnų Švč. Trejybės parapija organizavo 47-ojo Tarptautinio Taikos Ėjimo renginius. 

● 2014 m. rugsėjo 5 d., minint Tarptautinę labdaros dieną, Socialinės apsaugos 

ministerijoje vyko iškilmingas  padėkos renginys, kurio metu buvo apdovanotos dešimt aktyviai 

labdaros srityje Lietuvoje veikiančių organizacijų, tarp jų – Lietuvos Kolpingo draugija.  

● 2014 m. gruodžio 5-6 d., Troškūnuose, Anykščių raj. vyko seminaras 

„Krikščionybės, demokratijos ir rinkos ekonomikos sąsajos: Lietuvos narystės ES 

dešimtmečio trajektorijos“. 

 

Draugijos veikla 
 

47-asis Tarptautinis Taikos Ėjimas 

2014 m. gegužės 29 – birželio 1 d.  Lietuvos Kolpingo draugija kartu su Troškūnų 

Švč. Trejybės parapija organizavo 47-ojo Tarptautinio Taikos Ėjimo renginius. 

Tarptautinis Kolpingo Taikos ėjimas, kiekvienais metais organizuojamas vis kitoje 

Europos vietoje, šiais metais pirmą kartą vyko  Lietuvoje. Jame dalyvavo  beveik 200 dalyvių  iš 

Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Liuksemburgo, Italijos ir Lietuvos. Renginių metu 2 dienas vyko 

Ėjimas už Taiką,  atidarymo ir baigiamosios Šv. Mišios Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje. 

Svečiams koncertavo Anykščių kultūros centro kapela „Grieža“, VDU Muzikos akademijos 

studentai ir lektoriai – Andrius Apšega, Ieva Goleckytė, Jurgis Jarašius bei doc. Audronė 

Eitmanavičiūtė, bendradarbiaujant su LR Kultūros ministerija Troškūnų bažnyčioje projektą pristatė 

gintarinių styginių instrumentų kvartetas „Amber Quartet“, vyko  kiti bendri kultūriniai renginiai.  

Dauguma dalyvavusių jau seniai vieni kitus pažinojo, o naujai atvykusieji nejučiamai 

įsijungė į visą grupę. Šeimininkai, o ypač nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir jos komanda 

širdingai sveikino kiekvieną atvykusįjį. 

163 Kolpingo nariai prisijungė prie 47-ojo Taikos žygio, kurio devizas buvo „Su taika 

į ateitį“. 

Dabartinė situacija Ukrainoje byloja apie pavojų taikai ir laisvei Rytų Europoje, todėl 

vieta ir laikas Taikos žygiui buvo pasirinktas labiau nei tinkamai. 

Nuo pat pradžių taikos tema buvo vystoma susitikimo dienotvarkėje ir netgi paminėta 

Inauguracinėse mišiose, kurias laikė Tarptautinės Kolpingo draugijos generalinis dvasios vadovas 

monsinjoras Ottmar Dillenburg. Jis pasiūlė melstis už taiką pasaulyje ir mūsų šeimose. Jis taip pat 

pasiūlė savo veiksmais parodyti, jog mes trokštame gyventi taikoje ir laisvėje ir ketiname bet 

kokiomis priemonėmis už tai kovoti 
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Ministrė A. Pabedinskienė įteikė padėką Lietuvos Kolpingo draugijai 

Rugsėjo 5 d., minint Tarptautinę labdaros dieną, Socialinės apsaugos ministerijoje 

vyko iškilmingas  padėkos renginys, kurio metu buvo apdovanotos dešimt aktyviai labdaros srityje 

Lietuvoje veikiančių organizacijų, tarp jų – Lietuvos Kolpingo draugija.  

Organizacijų atstovams padėkas ir lašą simbolizuojančias statulėles įteikė socialinės 

apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Pagerbtos ilgalaikę aktyvią labdaringą veiklą 

vykdančios organizacijos: Lietuvos Kolpingo draugija, Baltijos labdaros fondas „Heifer“, labdaros 

ir paramos fondas „Maisto bankas“, Lietuvos „Caritas“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, 

Lietuvos samariečių bendrija, Maltos ordino pagalbos tarnyba, labdaros ir paramos fondas „SOS 

vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, VšĮ „Geros valios projektai“, Nacionalinis skurdo mažinimo 

organizacijų tinklas. 

Po apdovanojimų ceremonijos vykusioje 

diskusijoje  dalyviai tarėsi, kaip didinti gyventojų socialinę 

įtrauktį, stiprinti bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių 

organizacijų, valstybinio sektoriaus ir savivaldybių  bei 

 kitais klausimais. 

 

 

 

 



 6 

Seminaras apie pozityvų bendravimą šeimoje 

Lapkričio 28 dieną Lietuvos Kolpingo draugija bendradarbiaujant su VšĮ Kolpingo 

kolegija surengė seminarą šeimai Kėdainių mokykloje-darželyje „Puriena“. Šis seminaras subūrė 

šio darželio pedagogus ir vaikų tėvus kartu diskutuoti apie šių dienų iššūkius santykiuose, 

pozityvaus bendravimo šeimoje svarbą. 

Kolpingo kolegijos lektorės doc. dr. Algė Šuliakaitė, Evelina Darulienė, bei vaiko 

gerovės ir socialinės apsaugos studijų studentės  Dijana Šilanskaitė, Neringa Pačiulytė  ir Laima 

Morkutė teoriniais ir praktiniais užsiėmimais skatino  dalintis savo patirtimi ir kartu atrasti 

pozityvius metodus kuriant šeimos darną. Renginyje dalyvavo įvairaus amžiaus tėvai su savo 

mažosiomis atžalomis. 

Darbo grupių,  metodinės medžiagos, bei prezentacijų pagalba buvo stengiamasi 

 parodyti kokie iššūkiai ir į kokius signalus šeimoje reikia atkreipti dėmesį, siekiant išvengti 

konfliktų, ar nesusipratimų. Taip pat pagilinti sutuoktinių įgūdžius bendraujant tiek verbaline, tiek 

neverbaline kalba vykdant įvairias užduotis. Seminaro pabaigoje, tėvai turėjo pasirašyti sau 

pažadus, kurie jų manymu padėtų skatinti šeimos tobulėjimą. Po oficialiosios dalies dėstytojai, 

darželio darbuotojai, bei tėvai su savo vaikais, neformalioje aplinkoje diskutavo apie šio seminaro 

naudą bei tęstinių seminarų gaires. 
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Tarptautinė veikla 
 

Dalyvavimas konferencijoje Serbijoje – nauja pažintis su tarptautine Kolpingo bendruomene 

Vasario pabaigoje Novi Sado mieste Serbijoje vyko Rytų ir Vidurio Europos 

kolpingiečių konferencija „Education activities and networking in Central and Eastern Europe“. 

Joje dalyvavo ir Lietuvos atstovai. Anot vieno iš dalyvių, Vilniaus Kolpingo šeimos atstovo Igno 

Mauzos, tai leido jiems susipažinti su kitų valstybių Kolpingo šeimų problemomis, iššūkiais ir 

patirtimi. 

Kelionė nepraėjo veltui. Nuo šiol  LKD mėgins skleisti A. Kolpingo idėjas gerų darbų 

pavidalu. Kaip pats A.Kolpingas yra pasakęs: „Kiekvienas žmogaus darbas ar kūrinys negali būti 

atitolęs nuo žmogaus vidinės dvasios, su kurios pagalba jis kūrė“. Todėl socialiniame tinkle 

Facebook ieškokite gerų darbų puslapio #RAKolping ir padėkite skleisti gerų darbų idėją. 

 

Čekijoje vyko projekto „Not Patients, but Citizens with Rights“ partnerių susitikimas 

2014 m. vasario 27-28 dienomis Uherske Hradiste (Čekijos Respublika) vyko projekto 

„Not Patients, but Citizens with Rights‘‘ partnerių susitikimas, kuriame Lietuvos Kolpingo 

draugijai atstovavo projektų administratorė Vytautė Eismontaitė. Susitikimo metu buvo aptartos 

projekto metu įvykdytos veiklos, įvertinti pasiekti rezultatai, suplanuoti tolimesni veiksmai, aptartos 

Europos socialinės priežiūros sertifikato (ECC) plėtros galimybės į tris naujas šalis (Nyderlandus, 

Prancūziją bei Kroatiją), dalyvauta darbo grupėje dėl ECC tolimesnio gyvavimo ir plėtros projektui 

pasibaigus, darbo grupės rezultatai pristatyti plenariniame partnerių posėdyje. Taip pat pristatyta 

Lietuvos situacija socialinės priežiūros sferoje, kalbėta apie nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus, 

pasidalinta tolimesne ECC plėtros galimybių vizija Lietuvoje 
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Kolpingo draugijos atstovavimas Renovabis susitikime 

2014 m. gegužės 15-21 d. Nacionalinė sekretorė 

Lina Kalibataitė vyko į Vokietiją, į Drezdeną, Tryro 

vyskupijoje esančius Sarbriukeną ir St. Wendel dalyvauti 

Renovabio sekminių akcijoje 2014. Lina Kalibataitė  

susitikimo metu pristatė Lietuvos visuomenės pokyčius per 25 

metus, tuo pačiu nacionalinė sekretorė susitiko su šių vietovių 

Kolpingo šeimų nariais. 

 

 

 

 

 

Europos Kolpingo valdybos posėdis 

Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė lapkričio 18-19 

dienomis dalyvavo Europos Kolpingo valdybos posėdyje, kuris vyko Kiolne. 

 

Nuotraukoje: pirmoje eilėje iš 

dešines - Margrit Unternaehrer - Europos 

Kolpingo valdybos (EKV)  prezidentė, 

Daniela Stehlik - Europos Kolpingo 

švietimo referentė, antroje eilėje iš kairės - 

EKV vice prezidentė - Lina Kalibataite, 

viduryje - EKV dvasios vadovas kun. Josef 

Holtkotte, EKV sekretorius - Krzysztof 

Wolski , 3 eilėje iš dešinės - EKV atstovas 

ryšiams su Europos Taryba - Anton 

Salesny, ir EKV vice prezidentas - Otto 

von Dellemann. 
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Jaunimo veikla 

Šimtas jaunų kolpingiečių dalyvavo renginyje Briuselyje! 

100 jaunų žmonių daugiau nei iš 15 Europos šalių susirinko Briuselyje. Kai kurie iš 

dalyvavusių buvo užaugę Europos Sąjungoje, tarkim dalyviai iš Prancūzijos, Belgijos ir Vokietijos. 

Kiti kartu įžengė į Europos Sąjungos šalių šeimą dar 2004 ar 2007 metais taip kaip Lietuva, 

Lenkija, Slovėnija ar Rumunija. Aišku, renginyje dalyvavo ir  tie, kuriems įstojimas į Europos 

Sąjungą vis dar yra didelis siekis, tai-Ukraina, Kijevas ir Kosovas. 

Europos Parlamente vykusioje simuliacijoje dalyvavo daugiau nei 100 jaunų ir 

atsidavusių žmonių, tarp kurių buvo ir keturi atstovai iš Lietuvos. Tai Lietuvos Kolpingo draugijos 

Kauno skyriaus atstovai Tautvydas Vigelas ir Aistė Titaitė bei iš Vilniaus skyriaus - Tomas 

Statkevičius ir Kristina Miliūtė. 

Tokio renginio dėka jaunimas turėjo puikią galimybę įsijausti ir suprasti kaip jaučiasi 

tikras Europos parlamentaras. Su kokiais sunkumais jis susiduria kiekvieną dieną, o į tai atsižvelgęs, 

bus pasiruošęs gegužės 25-ąją  tinkamai pasirinkti žmogų, atstovausiantį jo šalį Europos 

Parlamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno Kolpingo jaunimo šeimos nariai – Europos Kolpingo jaunimo savaitėje 

Kauno Kolpingo jaunimo šeimos nariai turėjo progą dalyvauti Europos Kolpingo 

jaunimo savaitėje,  kuri vyko liepos mėnesį ir kurią organizavo Tarptautinė Kolpingo ir  Vengrijos 

Kolpingo draugijos. 

Šiais metais Kolpingo jaunimo savaitė vyko seniausiame Vengrijos mieste-Estergome. 

Renginyje dalyvavo 35 jauni žmonės iš įvairių Europos šalių: Vokietijos, Vengrijos, Ukrainos, 

Šveicarijos, Lenkijos, Čekijos, Serbijos bei Lietuvos. Šiais metais Lietuvai atstovavo Kauno 

Kolpingo jaunimo šeimos prezidentas, Kolpingo kolegijos absolventas Tautvydas Vigelas, 

draugijos narys ir ką tik studijas Kolpingo kolegijoje taip pat baigęs Justinas Pušinskas, Kauno 
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jaunimo šeimos narė ir Kolpingo kolegijos studentų atstovybės prezidentė Aistė Titaitė bei 

jauniausia ir naujausia šeimos narė Viktorija Kirilovaitė. 

Renginio metu dalyviai turėjo progą ne tik linksmai leisti laiką stengdamiesi pažinti 

tiek seniausią Vengrijos miestą- Estergomą ar Vengrijos sostinę - Budapeštą, bet ir sužinoti apie 

Adolfą Kolpingą ir jo požiūrį į darbą, dalyvauti seminare, kurio metu buvo aptartos kylančios 

problemos darbo paieškos metu bei būdai kaip išvengti klaidų darbo pokalbio metu. Kolpingo 

jaunimo savaitės dalyviams buvo suteikta viena iš nedaugelio progų apsilankyti Vengrijos 

parlamente ir sužinoti ar pamatyti tai, kas girdima ir matoma tik Vengrijos parlamento nariams. 

 

 

 

Kolpingo jaunimo dalyvavimas mokymų cikle Kipre 

 

Penkių dienų mokymų ciklas ,,Innovate Yourself to Success“ buvo skirtas jauniems, 

dirbantiems su jaunimu bei jų problemomis darbuotojams iš visos Europos. Renginyje dalyvavo 

įvairių organizacijų atstovai iš Graikijos, Italijos, Belgijos, Vengrijos, Slovėnijos, Didžiosios 

Britanijos bei Lietuvos.  Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Lietuvos Kolpingo draugijos 

jaunimo referentas Tautvydas Vigelas bei Kolpingo kolegijos studentų atstovybės prezidentė Aistė 

Titaitė. Pagrindiniai mokymų tikslai - verslumo,  komunikacijos, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, 

inovatyvumo bei organizacinių įgūdžių tobulinimas. Darbo grupių, įvairių renginių, forumų, 

metodinės medžiagos bei prezentacijų pagalba buvo stengiamasi pagilinti dalyvių įgūdžius dirbant 

su jaunais žmonėmis ir jiems skirtomis programomis. Dalyviai pasisėmė naujų žinių apie 

inovatyvius būdus kaip rengti seminarus, pritraukti naujus narius, paskatinti įsitraukimą, išlaikyti 

organizacijos viešumą. Įgytą patirtį ketinama pritaikyti dirbant su jaunimu. Taip pat buvo 

susipažinta su kiekviena iš mokymuose dalyvavusių organizacijų bei aptartos galimybės dėl 

tolimesnio bendradarbiavimo. Neoficialių pokalbių metu mokymų dalyviai apsikeitė patirtimi, 
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įspūdžiais iš daugybės renginių ir projektų, bei idėjomis apie naujų ryšių užmezgimą ir esamų 

stiprinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunimas liko neabejingas ES realijoms bei iššūkiams 

 

Demokratijos, rinkos ekonomikos ir krikščionybės santykio paieškos yra populiarios 

Vakarų valstybėse. Lietuvos visuomenėje Europos Sąjunga, kapitalizmas, rinkos santykiai ir 

žmogaus teisės dažnai suvokiamos atsietai nuo krikščioniškosios tradicijos, ypač jaunimo tarpe. 

Praėjusį savaitgalį, Lietuvos Kolpingo draugijos Švietimo ir kultūros centre, vykusiame seminare 

išsiaiškinta, kad ne tik Europos kultūros, bet ir ES politinės, teisinės ir netgi ekonominės vertybės 

yra nemaža dalimi paveiktos religijos. Lietuvai, kaip ES narei, turinčiai gilias krikščionybės 

tradicijas tai labai svarbu. Šį seminarą, skirtą Lietuvos narystės ES dešimtmečiui, organizavo 

Kolpingo kolegija ir Užsienio reikalų ministerija. Tai jau ne pirmasis renginys, kurį Kolpingo 

kolegija kartu su Užsienio reikalų ministerija rengia ES tematika. Ankstesnis projektas „Mes ES 

taryba“ taip pat susilaukė sėkmės jaunimo tarpe. 

Į gruodžio 5-6 d., Troškūnuose, Anykščių raj. vykusį seminarą „Krikščionybės, 

demokratijos ir rinkos ekonomikos sąsajos: Lietuvos narystės ES dešimtmečio trajektorijos“ 

susirinko apie  50 jaunų žmonių, neabejingų savo ir kitų ateičiai, turinčių minčių ir idėjų, bei 

mėgstančių diskutuoti ir dalintis mintimis. Studentai, moksleiviai ir Kolpingo bendruomenės nariai 

dvi dienas klausėsi pranešimų, dalinosi įžvalgomis ir  pateikė pasiūlymų Europos vystymosi 

gairėms. 
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Seminare įžanginį žodį apie krikščionybę Europos istorijoje skaitė Lietuvos Kolpingo 

draugijos valdybos pirmininkas, kanauninkas Saulius Filipavičius. Pirmasis pranešėjas - Kauno 

arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, pateikė daug įdomių įžvalgų apie 

ekonomikos istoriją, dabartį ir tikslus pagal popiežiaus laiškus centesimus annus. Ilgametis Kolping 

Academie Ingolstadt (Vokietija) vadovas, Raimund Egger,  skaitė pranešimą „Įžvalgos apie 

Europos Sąjungą: vakar, šiandien, rytoj“.  Svečias iš Nyderlandų, Stichting Communicantes fondo, 

komunikacijos ir projektų vadovas, Franciscus Hoppenbrouwers, savo pranešime nagrinėjo, kokios 

ekonominės ideologijos reikia ES – socialiai orientuotos ar laisvos. Taip pat pranešėjas pasidalino 

gerąja socialinio aprūpinimo sistemos praktika Nyderlanduose. 

Paskutinysis pirmąją seminaro dieną pranešimą pristatė Tarptautinės Kolpingo 

draugijos generalinis sekretorius, dr. Markus Demele. Jis pasidalino įžvalgomis apie krikščionybės 

ir Europos integraciją. 

Vėliau pranešėjai ir dalyviai aktyviai diskutavo apskritojo stalo diskusijoje,- „Kokios 

Lietuvos ir kokios Europos norime po 20 m.?“ Po vakarienės seminaro dalyviai galėjo rinktis ar 

žiūrėti dokumentinius filmus eurointegracijos temomis ar žaisti protmūšį. Protmūšį laimėjo 

jauniausi dalyviai iš Anykščių Jono Biliūno gimnazijos. 

Šeštadienį Goce Peroski iš tarptautinio švietimo instituto CIVIC, skaitė pranešimą „ES 

vs Nacionalinės valstybės: ateities ar praeities priešstata?“. Vėliau dalyviai pasiskirstė į darbo 

grupes, kuriose diskutavo seminaro tema, bei pateikė pasiūlymų Europos vystymosi gairėms. 

Seminaras baigėsi vystymosi gairių derinimu tarp grupių ir jų pristatymu plenarinėje sesijoje. 
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Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Kolpingo kolegija,  organizavo 

vasaros akademijas jaunimui.  

     

                  

Politinio švietimo akademija jaunimui 

Liepos 24 – 29 d. Troškūnuose vyko tradicinė Politinio švietimo akademija jaunimui. 

Renginys buvo skirtas Lietuvos ir regiono saugumo problematikai, geopolitikos ir tarptautinės 

saugumo situacijos aptarimui. Akademijoje dalyvavo apie 30 dalyvių iš įvairių Lietuvos vietų, o su 

jaunimu savo įžvalgomis dalinosi politikai, specialistai iš Kolpingo kolegijos, Vytauto Didžiojo 

universiteto, Ronaldo Reagano centro ir Civic instituto Berlyne.  
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Savanorystės akademija Troškūnuose 

Savanorių akademija 2014 yra projekto "skatinkime savanorystę" dalis. Šio projekto 

idėja yra populiarinti savanorystės principus Lietuvoje, ypač tarp jaunų žmonių. Savanorių 

akademija buvo skirta jauniems žmonėms, kurie su savo noru ir iniciatyva nori prisidėti prie 

visuomenės aktyvinimo įgauti pagrindinias teorines ir praktines žinias apie savanorystę. Renginys 

vyko kultūros ir švietimo  centre Troškūnuse, Anykščių r. nuo liepos 3 iki 9 dienomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Kolpingo Draugijos atstovų išvykos 2014m. suvestinė 

 

 

 Nuo 2014 m. sausio 08 d. iki kovo 19 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į 

komandiruotę Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) užmegzti kontaktus su Kolpingo šeimomis 

Kalifornijos  ir Niujorko valstijose, aptarti galimus bendradarbiavimus, taip pat tobulinti anglų 

kalbos įgūdžius  Tarptautinėje  kalbų mokykloje Converse San Franciske bei dalyvauti 

kompetencijos kėlimo kursuose.  

 

 2014 m. vasario 26-28 d.  Projekto administratorė Vytautė Eismontaitė vyko į Čekiją, 

Uherskeho Hradiste miestą, į partnerių susitikimą pagal projektą „Not patients, but citizens with 

rights“. Susitikimo metu buvo aptarti projekto pasiekti rezultatai ir tolimesnės veiklos, pasidalinta 

patirtimi, kaip projektas yra vykdomas partnerių šalyse, aptartos projekto pratęsimo galimybės 

pagal naująją Erazmus+ programą. 

 

 2014 m. balandžio 29-30 d.  Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į Berlyną,  į 

HWTK-Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur universitetą dėl bendradarbiavimo 

užmezgimo. 

 

 2014 m. gegužės 08-10 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į Rumuniją, į 

Europos Kolpingo metinį suvažiavimą ir Europos Kolpingo valdybos posėdį. 
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 2014 m. gegužės 08-11 d. Švietimo referentas Tomas Statkevičius vyko į Rumuniją, į 

Europos Kolpingo metinį suvažiavimą. 

 

 2014 m. gegužės 15-21 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į Vokietiją, į 

Drezdeną, Tryrą ir kitus miestus dalyvauti renginyje RENOVABIS – ACTION 2014 ir pristatyti 

pranešimą konferencijose šia tematika : Lietuvos vyriausybių patirtis NVO organizacijų veiklose; 

švietimo pokyčiai Lietuvoje. 

 

 Nuo 2014 m. birželio 30 d. iki liepos 01 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko  į 

Vieną dalyvauti apvalaus stalo diskusijoje „Rytų ir Vidurio Europos Mapping‘as“. Susitikimo metu 

pristatė Baltijos šalių pilietinių visuomenių vystymąsi po geležinės uždangos griūties. 

 

 2014 m. liepos 11-20 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į Vokietiją, į Ingolstad 

ir Ohlstadt miestus dalyvauti Kolpingo fondas Lietuvai „Draugų ratas“ susirinkime ir Kolpingo 

pagalbos paramos fondo metiniame susirinkime. 

 

 Nuo 2014 m. rugsėjo 30 d. iki spalio 03 d. Projekto administratorė Vytautė Eismontaitė ir 

LKD savanorė Evelina Darulienė vyko į Slovėniją, į Liublianą, į partnerių susitikimą ir tarptautinę 

konferenciją pagal projektą „Not patients, but citizens with rights“. Susitikimo metu buvo aptarti 

projekto pasiekti rezultatai ir tolimesnės veiklos, pasidalinta patirtimi, kaip projektas yra vykdomas 

partnerių šalyse, aptartos projekto pratęsimo galimybės pagal naująją Erasmus+ programą. 

 

 2014 m. lapkričio 11-17 d. Jaunimo referentas Tautvydas Vigelas vyko į Kiprą, į Limassol 

miestą, į Jaunimo mobilumo projektą pagal Erasmus+ programą jaunimo lyderiams ir jaunimo 

darbuotojams „Innovate yourself to success“. 

 

 2014 m. lapkričio 18-20 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė vyko į Vokietiją, į Kiolną 

dalyvauti Europos Kolpingo draugijos valdybos posėdyje ir į Študgardo miestą dalyvauti Kolpingo 

švietimo draugijos susitikime. 

 

 2014 m. lapkričio 26 d. Jaunimo referentas Tautvydas Vigelas dalyvavo mokslinėje – 

praktinėje konferencijoje „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“, kuri vyko Kaune 

Vytauto Didžiojo Universitete (VDU). 

 

 2014 m. lapkričio 28 d. Jaunimo referentas Tautvydas Vigelas vyko į Kėdainius, į Kėdainių 

,mokyklą – darželį „Puriena“,  į projekto „Promotion of volunteerism“ rengiamą seminarą 

„Pozityvus bendravimas šeimoje“. 

 

 2014 m. gruodžio 02 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė Vilniuje dalyvavo Užsienio 

reikalų ministerijoje susitikime dėl biudžeto aptarimo seminarui „Krikščionybės, demokratijos ir 

rinkos ekonomikos sąsajos: Lietuvos narystės ES dešimtmečio trajektorijos“. Taip pat dalyvavo 

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje Užsienio reikalų ministerijoje. 

 

 2014 m. gruodžio 03 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė Vilniuje dalyvavo „Baltoji 

banga“ metiniame narių susirinkime bei  EURASHE seminare. 
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 2014 m. gruodžio 05-06 d. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir Jaunimo referentas 

Tautvydas Vigelas vyko į seminarą „Krikščionybės, demokratijos ir rinkos ekonomikos sąsajos: 

Lietuvos narystės ES dešimtmečio trajektorijos“ Troškūnuose, Anykščių rajone. 

 

 

Kolpingo mokyklėlė 

 
 

Kolpingo mokyklėlė - Lietuvos Kolpingo fondo projektas - vaikų darželis - įsikūręs 

pačiame Kauno senamiestyje, skirtas vaikams nuo 1,5 metų ir savo veiklą pradėjęs 2011 m. 

 

 

 

 

Kolpingo kolegija 

 

        
 

Kauno senamiestyje įsikūrusi aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija teikia aukštąjį 

išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą. Realizuojamos 7 studijų programos: 

tarptautinis verslas, teisė, verslo anglų kalba, socialinis darbas, ekoturizmas, vaiko gerovė ir 

socialinė apsauga, verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita. 
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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@kolping.lt 

Sekretorė - kasininkė 
Renata Butkutė 

Tel./faksas 8~37 20 36 10 

El.paštas lkd@kolping.lt 

Vyr. finansininkė  
Laima Dapkuvienė  

Tel./faksas 8~37 20 36 10 

El.paštas laima@kolping.lt 

Jaunimo referentas 

Tautvydas Vigelas 

Tel./faksas 8~37 20 36 10 

El.paštas Jaunimas@kolping.lt 

 

 

 

 

 

Kolpingo mokyklėlė 

 

Kolpingo mokyklėlė  
Raguvos g. 7, Kaunas LT-44275 

Mob. tel. 8-600 15043 

El. paštas: mokyklele@kolping.lt 

 

 

 

 

 

VšĮ Kolpingo kolegija 

VšĮ Kolpingo kolegija 
Raguvos g. 7, Kaunas LT-44275 

Tel. (8-37) 20 15 28, 22 00 30 

El. paštas: info@kolping.lt 

www.kolping.lt 
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