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Draugijos veikla ir nacionaliniai projektai
2015.04.17 Kolpingo draugijos metinis visuotinis susirinkimas. Jame dalyvavo Kolpingo draugijos
Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė, dvasios vadovas Jurgis Vitkovskij, draugijos pirmininkas
kanauninkas Saulius Filipavičius, bei Kolpingo draugijos šeimų atstovai iš įvairių Lietuvos miestų.
Visuotiniame susirinkime viešėjo Dieter Fischer – Kolpingo mokymų centro Viurtemberge (Vokietija)
priežiūros valdybos narys- vice pirmininkas. Susirinkime Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė pristatė
draugijos 2014 metų veiklos ataskaitą. Kolpingo mokymų centras Viurtemberge skyrė 50 tūkstančių
eurų paramą Lietuvos Kolpingo fondo veiklai plėtoti ir tapo fondo dalininku.

2015.11.14 – 15 Kolpingo šeimų susitikimas. Lietuvos Kolpingo draugijos (LKD) kultūros ir laisvalaikio
centre Troškūnuose buvo suorganizuotas LKD šeimų susitikimas, siekiant aptarti LKD veiklą, peržvelgti
LKD vertybes, apsibrėžti LKD tikslus ir prioritetus, numatyti LKD vaidmenį ateityje ir numatyti konkrečius
veiklos būdus ir priemones. Susitikime taip pat buvo paminėtos Palaimintojo Kun. A. Kolpingo 150osios mirties metinės. Jame dalyvavo LKD Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė, LKD Dvasios tėvas
Saulius Filipavičius, LKD Švietimo referentė Liauda Mažeikienė, LKD šeimų nariai iš Ignalinos, Kėdainių,,
Alytaus „Pilnų namų bendruomenės“, Troškūnų.
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Dėmesys šeimai ir vaiko gerovei
2015.01.10 „Šeimadienyje“ buvo skleidžiama Kolpingo filosofija. Pirmą kartą Vilniaus arkivyskupijos
organizuojamame „Šeimadienyje“, susirinkusieji buvo kviečiami klausytis pranešimų aktualiomis
šeimoms temomis. „Šeimadienyje“ prisistatė ir nemažai dėmesio susilaukė Kolpingo bendruomenė,
apjungianti Kolpingo draugiją, Kolpingo kolegiją ir vaikų darželį-lopšelį „Kolpingo mokyklėlė“.

2015.05.04 Seminaras apie vaiko elgesio modeliavimą kėdainiškiams. Lietuvos Kolpingo draugija kartu
su Kolpingo kolegija surengė seminarą Kėdainių mokykloje-darželyje „Puriena“. Šis seminaras subūrė
darželio pedagogus ir vaikų tėvus kartu diskutuoti apie vaiko elgesio modeliavimo ypatumus, kaip
išvengti konfliktinių, stresą keliančių situacijų darbe.
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Jaunimo ugdymas
2015.03.13-15 Seminaras apie demokratiją. Kovo 13-15 dienomis Troškūnuose vyko seminaras "Apie
demokratiją paprastai". Jauni dalyviai klausėsi paskaitų ir diskutavo apie idėjas, rinkimus, karus ir
politiką apskritai, žaidė EcoSim Elections (elections.ecosim.lt). Seminare, paskaitą skaitė ir seimo narys
dr. Egidijus Vareikis. Seminarą organizavo Lietuvos Kolpingo draugija ir Kolpingo kolegija, o finansavo
Konrado Adenauerio fondas.

2015.06.29-07.03 Kauno miesto savivaldybės remiamo projekto "Pažink. Suprask. Veik." 5 dalių
dienos stovykla. Projektas sustiprino jaunimo saviugdą, kompetencijas, iniciatyvą, paskatino aktyviau
dalyvauti visuomenės gyvenime. Dalyviams projektas padėjo labiau pasitikėti savimi, atrasti tikrąsias
vertybes. Projektu buvo siekiama ne tik šviesti jaunimą, bet ir ugdyti asmenybę, kuri dalintųsi savo įgyta
patirtimi bei žiniomis.

4

2015.08.17-21 Seminaras apie konfliktus šiuolaikiniame pasaulyje. LKD Troškūnuose vykdė tradicinį
politinio ir pilietinio ugdymo seminarą, kurio tema - "Karas ir taika: konfliktai šiuolaikiniame pasaulyje".
Seminaru siekta supažindinti jaunimą su aktualiausiais pasaulyje tarptautiniais konfliktais, Lietuvos
saugumo situacija, ginklais ir karinėmis technologijomis. Seminaro metu paskaitas skaitė specialistai iš
Krašto apsaugos ministerijos, Ronaldo Reigano namų, Jaunųjų konservatorių lygos bei CIVIC instituto
Vokietijoje.

2015.08.22-25 Lietuvos Kolpingo draugijos, Vilniaus Kolpingo šeima rengė profesinio orientavimo
kursus "Ateities lyderių mokymai". Dalyviai iš įvairių Lietuvos vietų turėjo galimybę pažinti savo
stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo galimybes, sužinoti apie situaciją darbo rinkoje. Seminare
užsiėmimus vedė psichologai, įdarbinimo agentūrų specialistai, su jaunimu savo įžvalgomis apie
suaugusiųjų pasaulį dalinosi žurnalistas ir rašytojas Giedrius Drukteinis.
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2015.12.07 Seminaras „Kaip kalbėti, kad tave išgirstų“ (baigiamasis projekto „Pažink Suprask Veik!“
renginys). Seminarą organizavo Lietuvos Kolpingo draugija kartu su Kauno miesto savivaldybe.
Interaktyvaus seminaro metu buvo pagilinti jaunimo viešojo kalbėjimo įgūdžiai (efektyvus prisistatymas,
teigiamo įspūdžio sudarymas, kūno ir emocijų valdymas pokalbio metu), atliktos praktinės užduotys.

Tarptautinė veikla
2015.11.17 Europos Kolpingo valdybos posėdis. Lietuvos Kolpingo draugijos Nacionalinė sekretorė Lina
Kalibataitė dalyvavo Europos Kolpingo valdybos posėdyje Briuselyje, COMECE (Commission of the
Bishops Conferences of the EU).
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2015.07.30 – 08.01 Taikos ėjimas Bamberge, Vokietija. Lietuvos Kolpingo draugijos nariai dalyvavo 48ajame Tarptautiniame Kolpingo Taikos ėjime, kuris vyko Vokietijos mieste Bamberge. Šis kasmetinis
renginys kiekvienais metais vyksta skirtingose šalyse, kuriose ėjimą organizuoja tos šalies Kolpingo
bendruomenė. Pernai, t.y. 2014 m. Tarptautinis Kolpingo Taikos ėjimas vyko Lietuvoje.
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2015.05.28-31 Europos Kolpingo draugijų susitikimas. Frankfurte vyko 30-asis Europos Kolpingo
draugijų susirinkimas. Jame dalyvavo 43 Kolpingo draugijų atstovai iš 17 Europos šalių. Renginyje mūsų
šalį atstovavo Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir jaunimo referentas
Tautvydas Vigelas.
2015.02.11-15 „Mediaworkshop“ mokymai Vokietijoje. Penkių dienų mokymų cikle Vokietijoje
Voiswinkel mieste, dalyvavo įvairių Kolpingo organizacijų atstovai iš Vokietijos, Ukrainos, Vengrijos,
Moldovos, Kosovo, Serbijos Lietuvos Kolpingo draugijai atstovavo draugijos jaunimo referentas
Tautvydas Vigelas. Pagrindinis mokymų tikslas – šiuolaikinės medijos naudojimas pritraukiant jaunimo
dėmesį. Darbo grupių, metodinės medžiagos bei prezentacijų pagalba buvo stengiamasi pagilinti
įgūdžius dirbant su jaunais žmonėmis ir jiems skirtomis programomis.

Projektas globaliam sąmoningumui stiprinti
2015.03.04-08 Globalaus mokymosi skatinimas ir vystymas vietinėse bendruomenėse. Kovo 4-8
dienomis Kelne (Vokietija) vyko projekto „Strengthening global awareness in local communitiesKolping 2020 Strategy“ pirmasis partnerių susitikimas, kurio esmė buvo išsiaiškinti kaip Kolpingo
draugijos skatina globalų mokymąsi Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir
Slovėnijoje. Šio susitikimo metu buvo pasisemta naujų žinių apie globalų mokymąsi, kokios naujos ir
inovatyvios veiklos gali būti pritaikomos Lietuvoje skatinant žmonių švietimą apie šį projektą, bei jo
svarbą.
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2015.10.23-25 Slovėnijoje, Maribor mieste vyko seminaras skirtas aptarti Globalaus švietimo ir
informacinių-komunikacinių technologijų sąsajas. Renginio metu dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos,
Rumunijos, Slovakijos ir Vokietijos turėjo galimybę pagilinti savo žinias ir sustiprinti įgūdžius naudojant
šiuolaikines technologijas, skirtas nuotoliniam mokymui(si) ir globaliam švietimui.

2015.12.10-13 Kolpingo bendruomenės atstovų susitikimas Rumunijoje. Rumunijoje, Brasov mieste,
vyko projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija
2020“ partnerių susitikimas, skirtas aptarti socialinių pokyčių svarbą darnaus vystymosi atžvilgiu.
Susitikimo metu vyko diskusijos apie socialinių projektų koordinavimą, visuomenės narių pritraukimą ir
darnų vystymąsi, kurių metu specialistai dalinosi savo žiniomis ir praktikomis.
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Svečių iš užsienio apsilankymai
2015.04.08-09 Tryro Kolpingo šeimos atstovų vizitas. Balandžio 8-9 dienomis Lietuvos Kolpingo
draugijoje lankėsi svečiai iš Vokietijos, Tryro Kolpingo šeimos. Vizito metu jie susitiko su Lietuvos
Kolpingo draugijos nacionaline sekretore Lina Kalibataite, susipažino su Lietuvos Kolpingo draugijos
veikla, apsikeitė patirtimi, pasidalino įžvalgomis, aptarė bendradarbiavimo galimybes.
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2015.05.28 Hochdorf Kolpingo šeima svečiavosi Lietuvoje. Svečiai iš Šveicarijos atvyko į Lietuvos
Kolpingo draugiją. Vizito metu jie susipažino su Lietuvos Kolpingo draugijos veikla, apžiūrėjo Kolpingo
kolegiją, vaikų darželį „Kolpingo mokyklėlė“, apsikeitė patirtimi, pasidalino įžvalgomis, aptarė
bendradarbiavimo galimybes.

2015.09.10 Svečiai iš Kolpingo St. Wendelio šeimos. Lietuvos Kolpingo draugijoje lankėsi Vokietijos,
Tryro vyskupijos St. Wendelio šeimos atstovai. Svečiai susitiko su Lietuvos Kolpingo draugijos
nacionaline sekretore Lina Kalibataite, bei Kunigaikščio Vytauto Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
Kolpingo šeimos atstovais. Vizito metu jie susipažino su Lietuvos Kolpingo draugijos veikla, apžiūrėjo
Kolpingo kolegiją, vaikų darželį „Kolpingo mokyklėlė“, apsikeitė patirtimi, pasidalino įžvalgomis, aptarė
bendradarbiavimo galimybes.
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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

Švietimo referentė
LIAUDA MAŽEIKIENĖ
Tel./faksas 8~37 20 36 10
El.paštas svietimas@kolping.lt

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