2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KAUNAS

Svarbiausi 2013 metų įvykiai ir renginiai
● Balandžio 26 – 27 d. šventiniais renginiais Kaune Lietuvos Kolpingo draugija minėjo 20ies metų veiklos jubiliejų.
● Gegužės 9 – 13 d. Lietuvos Kolpingo draugijos delegacija dalyvavo Ėjimo už Taiką
renginiuose Wanne - Eickel (Vokietija). Baigiamojo vakaro metu Lietuvos delegacijai
iškilmingai buvo perduota Ėjimo už taiką vėliava, kadangi Ėjimas 2014 m. gegužės 29 –
birželio 1 d. vyks Lietuvoje, Troškūnuose (Anykščių r.).
● Gruodžio 8 d. viso pasaulio Kolpingo organizacijos minėjo organizacijos įkūrėjo
Palaimintojo Adolfo Kolpingo gimimo 200 - ąsias metines.

Draugijos veikla
Istorija su ateitimi: Lietuvos Kolpingo draugija minėjo 20 metų veiklos jubiliejų
Šventiniais renginiais Kaune Lietuvos Kolpingo draugija minėjo 20-ies metų veiklos
jubiliejų. Balandžio 26 d. Kauno miesto Rotušėje vyko mero priėmimas. Jame dalyvavo J.E.
vyskupas Kęstutis Kėvalas, pirmą kartą į Lietuvą atvykęs Tarptautinės Kolpingo draugijos
generalinis sekretorius dr. Markus Demele, kuris buvo išrinktas pasaulinės organizacijos vadovu
2012 m. Rotušėje buvo įteiktos Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko padėkos Vokietijos,
Šveicarijos, Pietų Tirolio ir Luksemburgo atstovams už nuolatinę paramą rengiant projektus, už
lėšas, skirtas naujojo Kolpingo pastato statybai Kauno senamiestyje ir ilgalaikį bendradarbiavimą.
Mero padėkos įteiktos Tarptautinės Kolpingo draugijos generaliniam sekretoriui dr. Markus
Demele,

Šveicarijos

Kolpingo

draugijos

nacionaliniam

sekretoriui

Bernhard

Burger,

Luksemburgo Kolpingo draugijos atstovui Eddi Wagner, Pietų Tirolio Kolpingo draugijos
nacionaliniam sekretoriui Otto von Dellemann, Trier vyskupijos Kolpingo draugijos vadovui
Andreas Heinrich, Trier vyskupijos St. Wendel Kolpingo šeimos vadovui Hans - Werner Luther,
Augsburgo vyskupijos Kolpingo Švietimo centropirmininkui Gebhard Kaiser, Kolpingo fondo
Lietuvai

„Draugų

ratas“

pirmininkui Joachim

Lehmann.

Balandžio 27 d. vyko šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje, kurias aukojo J.E. Kauno
Arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius, po jų šventinis renginys naujajame Kolpingo name
Kauno senamiestyje, kuriame dalyvavo svečiai iš užsienio bei kolpingiečiai, atvykę į renginį iš
įvairių Lietuvos vietų.
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Žymus berniukų choras iš Augsburgo koncertavo Lietuvoje
Rugsėjo mėnesį Lietuvoje koncertavo žymus Augsburgo katedros berniukų choras
„Augsburger Domsingknaben“ iš Vokietijos. Šis choras yra vienas geriausių berniukų chorų
Europoje, koncertavęs daugelyje Europos šalių, Japonijoje, JAV, Pietų Amerikoje ir Afrikoje, daug
kartų yra koncertavęs Popiežiui Vatikane ir oficialiuose renginiuose Vokietijos Federacinės
Respublikos
Prezidentui
Berlyne.
Nemokami sakralinės muzikos koncertai, kuriuose skambėjo Lassus, Gabrieli,
Schuetz, Johannas Sebastianas Bachas, Mendelsonas ir kt. vyko 2013 m. rugsėjo 7 d. 19 val. Šv.
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje ir rugsėjo 8 d. 13 val. Švč. Trejybės bažnyčioje Troškūnuose
Anykščių r. Choras į Lietuvą atvyko po koncertų įvairiose Europos vietose. Rugpjūčio pabaigoje
choro solistai dainavo Drottingholm festivalyje Stoholme, Švedijoje, Mocarto „Magiškojoje
fleitoje“. Koncertinis turas prasidėjo Augsburgo ir Görlitz vyskupų kvietimu pradėti turą
sakralinės muzikos koncertu rugsėjo 4 d. St. Jakobus katedroje Görlitz. Rugsėjo 5 d. chorą pakvietė
Vokietijos kanclerė Angela Merkel koncertuoti į Berlyną. Po koncerto choras turėjo trumpą
susitikimą su kanclere. Rugsėjo 6 d. choras koncertavo Varšuvos arkikatedroje. Šį koncertą
organizavo Tarptautinių ryšių centras Lenkijoje ir jo prezidentas Janusz Reiter bei Beethoven
asociacija Varšuvoje. Šios asociacijos prezidentė ponia Elzibetha Penderecki, žymaus
kompozitoriaus Krystof Penderecki žmona. Po šių koncertų Augsburgo katedros choras atvyko į
Lietuvą. Koncertai buvo skirti 200-osioms kunigo Adolfo Kolpingo gimimo metinėms, kurios buvo
minimos visame pasaulyje. Koncertus Lietuvoje organizavo Kolpingo kolegija kartu su Vokietijos
Federacinės Respublikos ambasada.
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Konrado Adenauerio fondo vadovui įteikta Lietuvos Kolpingo draugijos dovana
Spalio 29 d. Konrado Adenauerio fondas Lietuvoje šventė 20 metų jubiliejų. Šia proga
vyko renginys “Laisvė ir demokratija Lietuvoje" su Konrado Adenauerio fondo pirmininku,
Europos parlamento nariu ir buvusiu Europos Parlamento pirmininku dr. Hans – Gert Poettering. Jis
yra ir Kolpingo organizacijos narys Vokietijoje.
Renginio metu Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininkas kan. Saulius
Filipavičius ir nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė Konrado Adenauerio fondo pirmininkui įteikė
garsaus Vokietijos meninko Otmar Alt paveikslą „Ateitis“. Konrado Adenauerio fondas jau ne
vienerius metus finansuoja Lietuvos Kolpingo draugijos organizuojamus renginius.
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Vyko Kolpingo šeimų savaitgalis
Lapkričio 16-17 d. Troškūnuose vyko Kolpingo šeimų savaitgalis. Šio renginio metu
aptartos Kolpingo šeimų atsiradimo aplinkybės, jų dabartinės veiklos ir ateities planai. Kolpingo
šeimų savaitgalis - tai ne vien proga susitikti kolpingiečiams iš visos Lietuvos, bet ir padiskutuoti
strateginiais klausimais, aptarti veiklos gaires.

Tyrimas vystomojo bendradarbiavimo tematika
2013 m. lapkričio – gruodžio mėn. Kolpingo kolegijos dėstytojai ir mokslininkai
dalyvavo tyrime „Privačiojo ir viešojo sektorių įtraukimas į vystomojo bendradarbiavimo ir
vystomojo švietimo veiklą besivystančiose šalyse“. Tarptautinės Kolpingo draugijos ir atskirų šalių
Kolpingo organizacijų dalyvavimas vystomojo bendradarbiavimo (VB) ir vystomojo švietimo (VŠ)
veiklose yra viena iš prioritetinių veiklos sričių, todėl Kolpingo kolegijos kartu su partneriais
įgyvendintas tyrimas suteiks naudingos informacijos ir Lietuvos Kolpingo draugijai ateityje
įsitraukiant į VB ir VŠ veiklas.

Pasaulyje buvo paminėtos kunigo Adolfo Kolpingo gimimo 200 - osios metinės
Gruodžio 8 d. viso pasaulio Kolpingo organizacijos minėjo organizacijos įkūrėjo
Palaimintojo Adolfo Kolpingo gimimo 200 - ąsias metines. Pagrindiniai šventiniai paminėjimo
renginiai vyko Kaune. Kolpingiečių eisena šiais metais prisijungė prie Kauno globėjo, Šv.
Mikalojaus procesijos. Šv. Mišios vyko Kauno arkikatedroje bazilikoje, po jų kolpingiečiai,
susirinkę iš visos Lietuvos, bendravo naujajame Kolpingo name Kauno senamiestyje.
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___Tarptautinė veikla___
Ėjimo už Taiką vėliava - Lietuvoje
2013 m. gegužės 9 – 13 d. Lietuvos Kolpingo draugijos delegacija dalyvavo Ėjimo už
Taiką renginiuose Wanne - Eickel (Vokietija). Tai buvo 46 -ąjį kartą organizuotas renginys,
kuriame dalyvavo keli šimtai kolpingiečių iš Austrijos, Liuksemburgo, Pietų Tirolio, Vengrijos,
Lietuvos,
Vokietijos
ir
kt.
Renginių metu 2 dienas vyko Ėjimas už Taiką (2 trąsos, kurių ilgis apie 12 ir 11 km),
renginio atidarymo ir baigiamosios šv. Mišios bažnyčioje, kiti bendri renginiai.
Baigiamojo vakaro metu Lietuvos delegacijai iškilmingai buvo perduota Ėjimo už taiką vėliava,
kadangi Ėjimas 2014 m. gegužės 29 – birželio 1 d. vyks Lietuvoje, Troškūnuose (Anykščių r.). Į jį
atvykstant laukiama gausaus būrio kolpingiečių iš užsienio.
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Lietuvos Kolpingo draugijos vadovė – Europos Kolpingo valdybos
viceprezidentė
2013 m. rugsėjo 18-22 d. Šveicarijoje vyko Europos Kolpingo draugijų metinis
rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo LKD nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė. Ji išrinkta
Europos Kolpingo valdybos viceprezidente 3 metų kadencijai. Prezidente išrinkta Šveicarijos
Kolpingo draugijos vadovė Margrit Unternaehrer.
Pagrindinė susirinkimo tema – Tarptautinės Kolpingo draugijos strategija iki 2017 m.
ir kaip ją būtų galima pritaikyti Europos Kolpingo veikloje, kokie laukia iššūkiai ateinančiais
metais.
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Įgyk specialybę arba surask darbą Vokietijoje
Ieškai prasmingo darbo arba nori įgyti paklausią specialybę bei patirties tarptautinėje
aplinkoje? Kolpingo kolegija kviečia dalyvauti projekte „Job of my life“ Vokietijoje!
Palaikydama mokymosi visą gyvenimą idėją bei siekdama prisidėti prie jaunimo
nedarbo mažinimo, VšĮ Kolpingo kolegija kartu su Lietuvos Kolpingo draugija, Vokietijos
Tarptautinės Kolpingo draugijos Triero Asociacija, Krikščioniškuoju suaugusiųjų švietimo centru
bei Saaro krašto lietuvių bendruomene 2013 m. kovą pradėjo vykdyti projektą “The job of my life”.
Jis atveria perspektyvas jauniems, 18-35 metų asmenims įgyti specialybę Vokietijoje ypatingo
poreikio srityse – tai sanitarijos, sveikatos apsaugos, šildymo, metalo statybų bei jo apdirbimo,
medžio apdirbimo, sunkiųjų mašinų mechanikos, medžio darbų, pagyvenusių žmonių slaugos,
statybų, elektros darbų, kepimo, kirpimo ir kitose. Projektu “The job of my life” Vokietijos
Vyriausybė siekia mažinti jaunimo nedarbo problemą ES šalyse, įskaitant ir Lietuvą. Programos
trukmė
nuo
2013-01-01
iki
2016-12-31.
Daugiau
informacijos
el.
paštu:
vytaute.eismontaite@kolping.lt

Organizuojami intensyvūs profesionalių slaugytojų-padėjėjų kursai
Lietuvos Kolpingo draugija organizuoja intensyvius slaugytojų – pagalbininkų kursus,
kurių metu klausytojai įgis būtinų vokiečių kalbos, socialinės slaugos žinių bei praktikos. Baigus
kursus laikomas egzaminas ir jį sėkmingai išlaikius gaunamas Europos Socialinės Priežiūros
Sertifikatas (ECC).
Kursus organizuojanti Lietuvos Kolpingo draugija turi ilgalaikius partnerystės ryšius
su įvairiomis socialinėmis Vokietijos organizacijomis, taip pat šiame projekte glaudžiai
bendradarbiauja su Vokietijos ,,Caritas24“, todėl esant galimybei padeda legaliai įsidarbinti
Vokietijoje.
Kursai prasideda kaskart susidarius grupei. Registruotis el.paštu: vytaute.eismontaite@kolping.lt
Tel. pasiteirauti: 8-671 91404 arba 8-37 220030.
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Jaunimo veikla__
Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaudama su Kolpingo kolegija, organizavo
vasaros akademijas jaunimui.

Liepos 6-10 d. vyko Savanorystės vasaros akademija. Joje buvo kalbama apie
savanorystės idėjas bei jos reikšmę ir svarbą, dalijamasi tarptautine patirtimi, vyko susitikimai su
svečiais bei Kolpingo kolegijos studentais, kurie perteikė savanoriavimo patirtį ir kt. Buvo
laukiamas žingeidus jaunimas nuo 16 metų!

●●●
Liepos 12-16 d. vyko projekto „Jaunimas ir tėvai – geresniems rezultatams“
vasaros akademija. Tai jaunimo asmeninių kompetencijų ugdymo akademija, kurios metu dalyvių
laukė paskaitos, diskusijos, žaidimai, simuliacijos. Temos – savęs pažinimas, lyderystė ir kt.
Akademija buvo skirta norinčiam tobulėti jaunimui nuo 16 metų.
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●●●
Liepos 18-23 d. vyko projekto „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“ vasaros
akademija. Akademija vyko vystomojo bendradarbiavimo (pagalba besivystančioms šalims) ir
vystomojo švietimo temomis. Projektas skirtas jauniems žmonėms nuo 16 iki 20 m.
●●●
Liepos 25–30 d. vyko tradicinė politinio ir pilietinio švietimo vasaros akademija.
Akademijoje buvo laukiami visi jauni ir žingeidūs žmonės, besidomintys Lietuvos ir užsienio
politikos bei viešojo gyvenimo aktualijomis nuo 16 metų. Projektą finansavo Konrado Adenauerio
fondas.

●●●
Visi renginiai vyko Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centre
Troškūnuose, Anykščių r. Taip pat vyko seminarai įgyvendinant projektus “Krikščioniškas
socialinis mokymas“, „Savanorystės svarba“,“ Jaunimas ir tėvai – geresniems rezultatams“ bei kt.
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Įgyvendinamas projektas „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“
Nuo 2013 m. gegužės mėn. Lietuvos Kolpingo draugija įgyvendino Užsienio reikalų
ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuotą
projektą „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“. Projekto tikslas - supažindinti Lietuvos jaunimą ir
gilinti jau turimas žinias apie vystomąjį bendradarbiavimą bei skatinti jaunimo įsitraukimą į
visuomenės švietimą šia tema. Jaunų žmonių savarankiškumas ir savanoriškumas prisidėti
sprendžiant problemas tiek vietiniu, tiek globaliu lygmenimis - šio projekto išskirtinis bruožas.
Projektas numato aktyvų jaunimo lyderių įsitraukimą: jie patys kurs mokomąją medžiagą
vystomojo bendradarbiavimo tema, kuri būtų patraukli jiems patiems ir jų bendraamžiams bei
kviestų jį įsijungti į visuomenės švietimą šia tema, skatintų dialogą tarp įvairių jaunimo
organizacijų, stiprintų jaunimo lyderių kompetencijas ir jų iniciatyvą dalyvaujant visuomenės
švietime ir ugdyme. Projektu siekiama ne tik šviesti visuomenę, bet ir sudaryti jaunųjų lyderių
organizacijų tinklą, kurį naudojant jaunimas dalintųsi savo įgyta patirtimi bei žiniomis, susijusiomis
su
vystomuoju
bendradarbiavimu.
Viena iš projekto pagrindinių veiklų, padedančių pasiekti užsibrėžtą tikslą - liepos 18
– 23 dienomis Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centre Troškūnuose, Anykščių raj.
vykusi jaunimo vasaros akademija „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“. Jos metu jaunimas iš
Kauno, Kaišiadorių, Anykščių, Raseinių kartu su kviestiniais lektoriais nagrinėjo tokias temas kaip
vystomojo bendradradarbiavimo sąvoka, jaunų žmonių kaip atsakingų piliečių pareigos ir galia
vystomojo bendradarbiavimo srityje, buvo aptarti tūkstantmečio ir tvaraus vystymosi tikslai. Įvairių
užduočių pagalba jaunimo lyderiams buvo stengiamasi atskleisti, kaip globalios problemos ir
reiškiniai daro įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimui, kaip mūsų pačių elgsena ir veikla daro įtaką
globaliems reiškiniams, kodėl yra svarbu kalbėti apie vystomąjį bendradarbiavimą, kokias žmogaus
teises paliečia vystomasis bendradarbiavimas. Nemažai dėmesio buvo skiriama taip pat ir
pilietiškumo sąvokai, galiai ir savybėms atskleisti. Jaunimo lyderiai suprato, kad norėdami pakeisti
tai, kas vyksta globaliai, iš pradžių turi padėti spręsti problemas, kurios vyksta lokaliai. Buvo
gvildenami bendradarbiavimo ir solidarumo aspektai, kvestionuojami pasaulio piliečio gebėjimai ir
vertybės
bei
reali
pagalba
vystomojo
bendradarbiavimo
srityje.
Jaunimo lyderiai ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir dalyvavo įvairiose praktinėse,
kūrybinėse užduotyse. Akademijos vakarai buvo skirti kino filmų vystomojo bendradarbiavimo
tema peržiūrai. Buvo pristatyti tokie filmai kaip „Dievas į Ruandą grįžta naktį“ – dokumentinis
pasakojimas apie Afrikoje gyvenančio lietuvių misionieriaus – savanorio kunigo H.Šulco atliktus
darbus Ruandoje. Į vasaros akademiją atvyko ir „Nepatogus kinas“, kuris pristatė jaunimo
lyderiams režisieriaus Martin Mareček „Saulės tamsoje“ (Pod sluncem tma), kuriame atsispindi
pagrindinių herojų čekų Milano ir Tomašo atokiame Zambijos kaimelyje pastangos humanitarinės
pagalbos projekte, skirtame saulės energija apšviesti vietos mokyklos ir ligoninės pastatus. Šis
filmas suteikė jaunimui nemažai peno apmąstymams apie vystomojo bendradarbiavimo poreikį,
sėkmes, laimėjimus, galimus pralaimėjimus, būtinybę bei galimybę efektyviau ir sėkmingiau vystyti
projektus, kaip išvengti nesėkmių. Antrasis filmas Alexandre Dereims „Kitas gyvenimas“ (Another
life), vaizduojantis kaip afrikiečiai, visais būdais bandydami pasiekti Europos krantus, rizikuoja
savo gyvybėmis. Šis filmas jaunimui suteikė galimybę pajausti bent dalį to, kam ryžtasi žmonės,
žinodami, kad jų kelionė perkrautuose sunkvežimiuose, riedančiuose per bekraštę Sacharos
dykumą, gali baigtis jai dar neįpusėjusi, kurie gali tapti šių dienų vergais vienoje dykumų salų arba
būti palikti deginančioje Saharos dykumoje, iškritus iš važiuojančio sunkvežimio. Filmas sukėlė
aštrias diskusijas žmogaus teisių tema, migracijos temomis, taip pat palikdamas jaudimo tarpe
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vietos ir pamąstymams apie tai, kas yra žmogaus garbė, orumas, teisė į laisvę, gyvybę bei teisė
rinktis,
kur
ieškoti
vietos
po
saule.
Stovyklos pabaigoje vasaros akademijos dalyviai buvo skatinami susimąstyti, kaip jie
gali perteikti įgytas žinias savo bendruomenėse, pasitelkdami savo kūrybines galias kūrė plakatus,
rengė įvairius pristatymus, kuriose atsispindėjo jų temos supratimas, kūrybiniai gebėjimai bei
gebėjimas savo žinias perteikti kitiems – savo bendraamžiams, taip prisidedant prie visuomenės
švietimo
veiklos.
Ši vasaros akademija praplėtė jaunimo suvokimą ne tik apie kasdienes problemas, bet
ir apie tai, kas vykta pasaulyje, įgalino nešti žinią apie vytomąjį bendradarbiavimą bei dalintis
jomis savo bendruomenėse bei prisidėti prie pilietinių iniciatyvų bei savo veikla prisidėti prie
vystomosios bendradarbiavimo politikos stiprinimo mūsų šalyje. Buvo apmokyta ir parengta 30
jaunimo lyderių, kurie sudarys vystomojo bendradarbiavimo jaunimo multiplikatorių grupę ir sieks
kartu su Lietuvos Kolpingo draugija sukurti ilgalaikį, nuolatinį jaunimo tinklą, kuriame bus aktyviai
diskutuojama apie vykstančius vystomojo bendradarbiavimo procesus bei apie galimybes įsitraukti į
jo veiklą.
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„Mes – Europos Sąjungos Taryba“
Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai drąsiai gali būti pavadintas
svarbiausiu 2013 m. politiniu įvykiu mūsų valstybėje. Viešojoje erdvėje paprastai akcentuojamos
įvairių Lietuvos institucijų atsakomybės ir rūpesčiai, susiję su sklandžiu pirmininkavimo renginių
organizavimu, o Lietuvos piliečių supažindinimas su šiuo neeiliniu įvykiu neretai apsiriboja
džiaugsmingais ditirambais Lietuvos europietiškumui reklamuoti. Tuo tarpu gilesnis ES institucijų
ir Lietuvos misijos jose pažinimas paliekamas iš esmės pačių Lietuvos piliečių iniciatyvai.
Lietuvos Kolpingo draugijos kartu su LR užsienio reikalų ministerija organizuotas
renginys „Mes – Europos Sąjungos Taryba“ kaip tik ir buvo skirtas jaunimo žinių apie ES ir jos
institucijas gilinimui. Lietuvos Kolpingo draugija jau du dešimtmečius dirba neformaliojo švietimo
srityje, turi didelę alternatyvių švietimo metodų taikymo patirtį, todėl mokyklų ir universitetų
standartų išvargintiems jaunuoliams žaidimai ir simuliacijos dažnai tampa efektyvesniu būdu
įsisavinti informaciją.
Spalio 26 – 27 d. Kolpingo kolegijos Bavarijos konferencijų salėje vykęs renginys
„Mes – Europos Sąjungos Taryba“ sutraukė 30 jaunų žmonių – moksleivių ir studentų. „Apšilimas“
prasidėjo paskaitomis; jas skaitė specialistai – Kauno Europos informacijos centro-Europe Direct
vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė ir LR Užsienio reikalų ministerijos atstovė Liauda
Mažeikienė. „Apšilimą“ vainikavo interaktyvi internetinė simuliacija „EcoSim Elections“.
Pagrindinė renginio dalis, Europos Sąjungos Tarybos simuliacija, buvo skirta, ko gero,
svarbiausiam geopolitiniam Lietuvos pirmininkavimo darbotvarkės klausimui – Ukrainos ir
Europos Sąjungos laisvosios prekybos ir asociacijos sutarties pasirašymo svarstyboms. Jaunimas
galėjo pasijusti įvairių ES valstybių užsienio reikalų, teisingumo ar ekonomikos ministrais ir
nustatyti sąlygas, kurias Ukraina turėtų atitikti siekdama glaudesnio bendradarbiavimo su ES.
Renginį vainikavo intelektualus komandinis žaidimas „protmūšis“, kurio pagrindinis leitmotyvas,
žinoma, buvo Europos Sąjunga: jos istorija, simboliai, problemos ir kuriozai.
Aktyvus Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse organizacijose reiškia ne vien iššūkius
valdžios institucijoms; dar svarbu nepamiršti, kad valdžios institucijų įvaizdis Lietuvos piliečių
akyse priklauso nuo žmonių supratimo, ką tos institucijos daro ir kodėl išteklių skyrimas Lietuvos
veiklai tarptautinėse organizacijose yra būtinas. Šiuo atveju nevyriausybinių organizacijų, tokių
kaip Lietuvos Kolpingo draugija, švietėjiška veikla yra nepamainomas pagalbininkas siekiant visai
valstybei aktualaus uždavinio – gilesnio piliečių supratimo apie valstybės raidos ir tarptautinio
bendradarbiavimo tendencijas.
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Jaunimas skatinamas dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo
projektuose
2013 m. antrąjį ketvirtį Lietuvoje vykdomi Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojami projektai. Lietuvos
Kolpingo draugija, tęsdama savo jau dvidešimties metų veiklą neformalaus jaunimo švietimo srityje
ir įgyvendindama projektą „Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje“, ugdė jaunimą vystomojo
bendradarbiavimo tema. Projekto tikslas - supažindinti Lietuvos jaunimą ir gilinti jų jau turimas
žinias apie vystomąjį bendradarbiavimą bei skatinti jaunimą įsitraukti į visuomenės švietimą šia
tema. Jaunų žmonių savarankiškumas ir savanoriškumas prisidėti sprendžiant problemas tiek
vietiniu, tiek globaliu lygmenimis buvo šio projekto išskirtinis bruožas.
Projekto metu jaunimo lyderiai aktyviai įsitraukė į numatytas veiklas: jie patys kūrė
mokomąją medžiagą, plakatus vystomojo bendradarbiavimo tema, kurie būtų patrauklūs jiems
patiems ir jų bendraamžiams bei kviestų jaunuolius įsijungti į visuomenės švietimą šia tema,
skatintų dialogą tarp įvairių jaunimo organizacijų, stiprintų jaunimo lyderių kompetencijas ir jų
iniciatyvą dalyvauti visuomenės švietime ir ugdyme.
“Reikia pripažinti, kad nors Lietuva jau ne pirmus metus vykdo vystomojo
bendradarbiavimo politiką – šaliai 2004 m. gegužės 1 d., kartu su kitomis naujomis narėmis įstojus į
Europos Sąjungą ir iš šalies pagalbos gavėjos tapus šalimi donore, iki šios dienos ne tik visai
visuomenei, bet ypač jaunimui vystomasis bendradarbiavimas vis dar yra nauja, negirdėta,
nesuprantama ir neatrasta tema”, - sako Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė Lina
Kalibataitė.
Todėl siekdama supažindinti ir įtraukti kuo didesnį jaunimo ratą į vystomojo
bendradarbiavimo veiklas, Lietuvos Kolpingo draugija kartu su VšĮ Nacionalinės plėtros institutu
lakričio 7 d. organizavo konferenciją - apskritojo stalo diskusiją “Jaunimo NVO dalyvavimas
vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose: iššūkiai, geroji patirtis ir galimybės”.
Dalyviai buvo supažindinti su vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo srityje dirbančių jaunimo
nevyriausybinių organizacijų veiklomis, kvietė aktyviai prisidėti prie organizacijų įgyvendinamų
veiklų. LiJOT atstovas pristatė šios organizacijos veiklas, kalbėjo apie jaunimo galimą dalyvavimą
NVO; buvo kalbama apie naujas patirtis integruojant vystomąjį bendradarbiavimą ir švietimą į
neformalų švietimą, supažindinta su vystomojo bendradarbiavimo ir vystomojo švietimo projektų
raida Lietuvoje. Su įgyvendintomis projektinėmis veiklomis bei patirtimi dalinosi ir Lietuvos
Kolpingo draugijos ir VšĮ Nacionalinės plėtros instituto atstovai. Konferencijos dalyviai pateikė
savo idėjas bei reiškė nuomonę, kokios vystomojo bendradarbiavimo sritys jiems yra aktualiausios,
įdomiausios, kokiose veiklose jie norėtų dalyvauti ir įsitraukti.
Diskusija bei išsakyti pageidavimai dar kartelį organizatoriams atskleidė, kad mūsų
jaunimas nelieka abejingas tam, kas vyksta aplink juos, jie supranta, kad globalios problemos ir
reiškiniai daro įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimui, o mūsų pačių elgsena ir veikla daro įtaką
globaliems reiškiniams. Jaunimas domisi vystomuoju bendradarbiavimu ir nori veikti, tačiau
daugeliui tiesiog trūkta žinių, kaip ir kur būtų galima prisijungti, ką būtų galima nuveikti ir kaip
prisidėti prie veiklų bei kaip ištiesti pagalbos ranką. Todėl “Jaunieji multiplikatoriai Lietuvoje”
projektu buvo siekiama ne tik šviesti visuomenę, bet ir sudaryti jaunųjų lyderių organizacijų tinklą,
kurio pagalba jaunuoliai galėtų dalintis savo įgyta patirtimi bei žiniomis, susijusiomis su
vystomuoju bendradarbiavimu, dalintųsi savo idėjomis bei gauta informacija, kviestų dalyvauti
įvairiose veiklose. Tokią informaciją jie galėtų gauti kreipdamiesi tiesiogiai į Lietuvos Kolpingo
draugiją pateikdami savo idėjas bei klausimus. Tikimasi, kad jaunuoliai, įgiję teorinių bei praktinių
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žinių, įgyvendinamų projektų metu, savo patirtį perteiks kitiems savo bendraamžiams taip
prisidėdami prie visuomenės švietimo veiklos.
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Kolpingo mokyklėlė_

Kolpingo mokyklėlė - tai naujas 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.

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
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Projektų koordinatorė
Rūta Kazlauskaitė
Tel. 8~37 20 36 10
El.paštas ruta@kolping.lt
Švietimo referentas
Tomas Statkevičius
Tel./faksas 8~37 20 36 10
El.paštas tomas@kolping.lt

Kolpingo mokyklėlė
Kolpingo mokyklėlė
Raguvos g. 7, Kaunas LT-44275
Mob. tel. 8-600 15043
El. paštas: mokyklele@kolping.lt

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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