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Pagrindiniai renginiai ir nacionaliniai projektai
2017.05.06 Lietuvos Kolpingo fondo ir Kolpingo draugijos metinis visuotinis susirinkimas. 2017 m.
gegužės 6 d. Kaune vyko Lietuvos Kolpingo draugijos Visuotinis Kolpingo šeimų atstovų susirinkimas. Šio
susitikimo metu buvo pristatyta 2016 metų metinė veiklos ataskaita bei finansinė ataskaita. Taip pat buvo
trumpai pristatyti Kolpingo šeimų finansuoti projektai. Ignalinos Kolpingo šeima pristatė 2016 metais vykdytą
projektą „Pašaukimas į šventumą“. Šios Kolpingo šeimos pirmininkės Agotos Ramutės Rimšelienės perskaityti
tikėjimo liudijimų pavyzdžiai iš įvykdyto projekto buvo jaudinantys ir įsimenantys.
Vienas iš svarbių susirinkimo darbotvarkės klausimų buvo 2018 m. vyksiantis LKD 25-mečio aptarimas. LKD
Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė paskelbė, kad 2018 m. gegužės 25-27 dienomis bus iškilmingai
paminėtas Lietuvos Kolpingo draugijos 25-metis. Vieną iš šių dienų taip pat vyks Europos Kolpingo draugijų
metinis susirinkimas Lietuvoje.
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Augsburgo katedros berniukų choro koncertai Lietuvoje. Birželio 8 d. Lietuvos Kolpingo draugija kvietė visus
į sakralinės muzikos koncertą Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kurį padovanojo
Augsburgo katedros berniukų choras „Augsburger Domsingknaben“ iš Vokietijos, vadovaujamas žymaus
dirigento Reinhard Kammler. Augsburgo berniukų choras – vienas geriausių berniukų chorų Europoje,
koncertavęs daugelyje Europos šalių, Japonijoje, JAV, Pietų Amerikoje ir Afrikoje, daugybę kartų koncertavęs
Popiežiui Vatikane ir oficialiuose renginiuose Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentui Berlyne.
Nemokami sakralinės muzikos koncertai, kuriuose skambėjo Lassus, Gabrieli, Schuetz, Johannas Sebastianas
Bachas, Mendelsonas, Barber ir kt. įvyko 2017 m. birželio 8 d. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje
bazilikoje, birželio 9 d. Švč. Trejybės bažnyčioje Troškūnuose, stovyklos – festivalio „Troškimai“ metu, bei
birželio 10 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje kartu su Šiaulių berniukų ir
jaunuolių choru “Dagilėlis”.

Ignalinos Kolpingo šeima gyvuoja jau ketvirtį amžiaus. Ignalinos Kolpingo šeima birželio 22d. minėjo 25-asias
gyvavimo metines. Ignalinos Kolpingo šeima, susibūrusi prieš ketvirtį amžiaus, nuosekliai vykdo dvasingumą
stiprinančius projektus ir, bendradarbiaudama su vietine parapija, įgyvendina evangelizacijos veiklas.
Pastarųjų metų Ignalinos KŠ vykdyto projekto „Kai Dievas prakalbina – tikėjimo liudijimai“ rezultatai –
sukaupti įvairūs tikėjimo liudijimai, kurie paliečia širdies gilumą. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčios parapijoje projekto kūrėjai ir vykdytojai, Ignalinos Kolpingo šeima, vykdė liudytojų paiešką,
įgyvendino daugybę individualių pokalbių su žmonėmis sutikusiais liudyti. „Jautriai išgyvenamus pasakojimus
teko sutvarkyti, redaguoti, užrašyti literatūrine kalba, ypač vyresnio amžiaus žmonių gyvenusių tremtyje ir
neturėjusių galimybės įgyti gimtosios kalbos raštingumą. Todėl su kiekvienu liudytoju teko susitikti dar kartą
ir aptarti parengtą liudijimo tekstą“, - teigė Ignalinos Kolpingo šeimos pirmininkė Agota Ramutė Rimšelienė,
šventės metu pristatydama šios Kolpingo šeimos veiklą.
Šios bendruomenės 25-ių metų minėjimas vyko Paliesiaus dvare, netoli Ignalinos. Jame dalyvavo Ignalinos
kolpingiečiai, vietiniai kunigai, LKD/LKF pirmininkas kan. Saulius Filipavičius, LKD/LKF nacionalinė sekretorė
Lina Kalibataitė ir LKD/LKF buhalterė Laima-Teresė Dapkuvienė.
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2017.11.30 Religijų forumas už taiką ir pilietinę visuomenę. 2017 m. lapkričio 30 d. Vilniuje, Vilniaus
universiteto Mažojoje auloje vyko Lietuvos Kolpingo draugijos organizuotas renginys „Lietuvos religinių
bendruomenių forumas už taiką ir pielitinę visuomenę“. Šis renginys tapo unikalia galimybe susitikti įvairioms
Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir visiems, kurie jas palaiko. Forumo metu buvo
aptariama religinių bendruomenių pozicija vis aštrėjančiame geopolitiniame kontekste, diskutuojama apie
tikinčiųjų požiūrį į valstybės ir religinių bendruomenių santykį bei pilietiškumą.
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Renginyje savo įžvalgomis ir patirtimi stiprinant tikinčiųjų vertybes pasidalinti susibūrė įvairių
Lietuvoje veikiančių religinių bendruomenių lyderiai ir nariai, akademinio pasaulio atstovai, kitų
nevyriausybinių organizacijų nariai. Į Forumą susirinkusieji katalikų, žydų, protestantų, stačiatikių, evangelikų
reformatų, islamo, bahajų, vaišnavų ir anglikonų atstovai išgirdo sveikinimo žodį, perduotą šį projektą
finansavusios Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados atstovo, kuriame buvo įvardinta, jog „šis
renginys yra sektinas pavyzdys to, kaip gvildenti tokias temas kaip dialogas ir pilietinės visuomenės
stiprinimas, siekiant sumažinti tikslinės dezinformacijos ir spaudimo plitimą“.

Forumą organizuoti paskatino idėja, jog religinė laisvė yra glaudžiai susijusi su politiniu ir socialiniu
kontekstu, kuriame ta laisvė gali skleistis, todėl tikinčiųjų pilietinės nuostatos yra svarbios formuojant
valstybės vertybinį pagrindą. Išorinių grėsmių mūsų valstybei kontekste yra labai svarbi vieninga, vertybiškai
išgryninta pozicija.
Visi forumo buvo kviečiami prisijungti į atitinkamas darbo grupeles. Šiose grupelėse buvo siekiama
aptarti „Religinių bendruomenių paramos stipriai pilietinei visuomenei gaires“. Šiuo tikslu visų religinių
bendruomenių atstovai buvo prašomi nustatyti juos jungiančias/bendras vertybes. Apibendrinus pateiktus
atsakymus, bendromis vertybėmis tapo: meilė Dievui; tikėjimas; meilė žmogui, ypač nuskriaustam, žmogus –
Dievo kūrinys; bendruomeniškumas, tarnystė artimui, bendrystė, labdaringa veikla; taika ir teisingumas visuomenės gerovė; pagarba visai Dievo kūrinijai; tradicinė šeima.
Forumo kulminacija tapo įvairių religinių bendruomenių atstovų įsipareigojimai bendroms veikloms
ateityje. Buvo pritarta idėjai, jog yra labai reikalinga nuolat veikianti darbo grupė, sudaryta iš įvairių religinių
bendruomenių, kuri laikui bėgant taptų oficialus jas vienijantis organas. Taip pat buvo pasiūlytas ir sulaukęs
visų pritarimo bendras renginys su įvairių religinių bendruomenių atstovais, pvz. Piligriminis žygis. Geresnio
vieni kitų pažinimo, gilesnio supratimo apie skirtingas religijas vardan, buvo įsipareigota dalyvauti vienas kitų
renginiuose. Taip pat buvo bendrai pritarta ir kitoms iniciatyvoms, kaip „internetinis forumas – idėjų bankas“,
kuris skatintų siekti tolimesnio bendravimo, idėjų generavimo, bendradarbiavimo. Labdaringa veikla taip pat
yra vertybiškai bendra sritis, kuri ateityje apjungs įvairias religines bendruomenes Lietuvoje. Įsipareigota
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organizuoti susitikimus kavinėse su plačiąja visuomenės dalimi bei surengti renginį „Religijų
naktis/diena/poietė“, kuris taptų proga atvirų durų dienoms įvairiose religinėse bendruomenėse. Šių
įsipareigojimų ateities veikloms kuratoriumi/koordinatoriumi maloniai sutiko tapti Lietuvos Kolpingo
draugija.
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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“. Projektas buvo vykdomas 2016 – 2017 metais Ignalinos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios parapijoje. Projekto vykdymo metu buvo aktyviai renkami tikėjimo liudijimai,
pasauliečiai buvo kviečiami pasidalinti tiek džiaugsminga, tiek skausminga dvasinės kelionės patirtimi.
Teologines įžvalgas išsakė KŠ dvasios vadovas Kun. Vidas Smagurauskas.
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. Apie vykdomą projektą buvo paskelbta Ignalinos rajono spaudoje straipsniu „Patirti
Dievo artumą“ (Laikraščiai „Mūsų Ignalina“ ir „Nauja vaga“). Rajono spaudoje buvo publikuotas straipsnis
“Gavėnia kviečia liudyti tikėjimą“.
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Kėdainių Kolpingo šeima kartu su partneriais iš Kėdainių mokyklos-darželio „Puriena“ 2017 m. įgyvendino
projektą „Saugok gamtą ją pažindamas“. Tai projektas, kuriuo buvo siekiama ugdyti vaikų savimonę ir
atsakomybę rūpintis supančia aplinka formuojant teisingą požiūrį save, švarią aplinką, kuri daro didžiulę įtaką
žmonių sveikatai. Šiam tikslui įgyvendinti, buvo suprganizuotos įvairios gamtosauginės akcijos, tokios kaip:
„Šalta, balta, kur dairais“; „Mes – žemės dalis“; „Aš – mažasis tyrinėtojas“; „Švarus pasaulis – graži aplinka“.
Taip pat buvo surengta i tarptautinė gamtosauginė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė
konferencija „Aplinkosauginis ugdymas – naujos mintys, patirtys ir perspektyvos“, kurioje dalyvavo ir
pranešimą skaitė Kolpingo kolegijos dėstytojas S.Kromalcas. Projekto metu taip pat buvo suorganizuoti kiti
projekto idėją atskleidžiantys renginiai, tokie kaip pažintinė-edukacinė ekskursija, viktorina, pamokėlė, madų
šou ekologine tematika, sudalyvauta Lietuvos ryto televizijos laidoje.
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Kauno Kunigaikščio Vytauto Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų Kolpingo šeima 2017 m. savo veiklomis,
skirtomis vyresnio amžiaus ir vienišiems žmonėms, pratęsė projektą „Iš savęs išeinant, virš savęs pakylant“.
Įgyvendinant šį projektą buvo pratęsta tradicija rengti kasmėnesinius susitikimus įvairiomis dvasingumą
stiprinančiomis temomis. 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 padėkoti Dievui už praėjusius metus, pradedant Naujuosius, kurios metu koncertavo
Kauno žmonių sergančių artritu bendrijos moterų vokalinis ansamblis „Viltis“ (vadovas Arvydas Paulauskas).
Kitą susitikimą, kurio tema buvo „Dievo darbai mūsų gyvenime“, moderavo sesė kazimierietė Romutė
Budvytytė. Šios Kolpingo šeimos veiklas taip pat praturtino suroganizuota piligriminė kelionė KaunasNemakščiai-Kaltinėnai-Rietavas-Kaunas. Senjorai taip pat dalyvavo kino filmų „Nebūk Gerbėjas, būk Sekėjas“
ir „Marijos žemė“ peržiūroje ir aptarime bei edukacinėje programoje „Tegul rasoja mūsų širdys“. Šią
Kolpingo šeimą 2017m. aplankė ir socialinių mokslų daktarė sesuo Daiva Kuzmickaitė, pristačiusi temą
„Rožinio galia“.

9

Eičiūnų Kolpingo šeimos bendrystės ir patriotiškumo ugdymui skirtas projektas vyko Dzūkijoje, 2017 m.
rugsėjo mėn. Projekto metu šios Kolpingo šeimos jaunimas susibūrė bendrai veiklai: keliavo į Panarą
susipažinimui su joje esančia Pilnų namų Kolpingo šeima ir apsilankė Panaroje įkurtame arbatžolių ūkyje;
Musteikos kaime dalyvavo „Grybų ir grikių“ šventėje; vaikštinėjo palei Merkio upę mokydamiesi pažinti retus
augalus, klausėsi pasakojimo apie Merkinės praeitį. Šis projektas ne tik suteikė galimybę pabendrauti
tarpusavyje, pamatyti, kaip su pasišventimu savo misiją atlieka pagalbą kenčiantiems nuo priklausomybės
alkoholiui ir narkotikams teikiantys Panaros savanoriai, bet ir suteikė žinių apie augalų kolekcijas, vertingas
vaistažoles ir lavino baidarių valdymo įgūdžius.

10

Kruonio Kolpingo šeimos stovykla vaikams „Aš ir gamta. Stebiu ir atrandu“. Birželio 19 d. Kruonio
gimnazijos 7-9 klasių mokinių, 17 stovyklos dalyvių, su mokytojomis Daiva Kruliauskiene ir Dalia Krasauskiene
išvyko į pajūrį. Įsikūrę Giruliuose, pirmiausiai aplankė Baltijos jūrą, maudėsi, šokinėjo per bangas, statė
smėlio pilis ir gėrėjosi jūros didybe. Daugeliui tai buvo pirmoji pažintis su jūra. Stovyklos metu kiekviena
jaunuolių grupė pristatė kelionės užduotis bei stovyklos šūkį. Buvo smagu stebėti mokinių išradingus bei
originalius prisistatymus. Grįždami namo taip pat aplankė Medvėgalio ir Šatrijos piliakalnius. 2017 metai buvo
paskelbti piliakalnių metais. Važiuodami namo jaunuoliai dalinosi kelionės įspūdžiais. Stovykla ir išvyka prie
jūros buvo ne tik įdomi, bet ir suteikė vaikams naujos patirties ir žinių.
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Jaunimo ugdymas
2017.10 Vienos dienos seminarai „Demokratija – kas tai?“. Lietuvos Kolpingo draugija,
bendradarbiaudama su Konrado Adenauerio fondu, 2017 m. spalio mėn. 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.
Žinias apie politiką, visuomeninius reikalus ir valstybės valdymą gilinančiuose ir pilietiškumą ugdančiuose
seminaruose buvo kalbama apie demokratiją ir jos vertybes, siekiant išsiaiškinti, kodėl demokratija yra gerai.
Seminaro, kurį pravedė lektorius Tomas Statkevičius, metu jaunuoliai jiems įdomia komandinio žaidimo
forma galėjo pajusti kolektyvinio sprendimo reikšmę, atsakomybės už bendrojo gėrio kūrimą svarbą,
derybinius procesus ir pasitikėjimo trapumą.

Paskaitoje-diskusijoje apie svarbiausius demokratijos komponentus, be kurių ši santvarka būtų
neįmanoma, jaunuoliai gilinosi į prigimtinės, teisinės piliečių lygybės esmę, žmogaus teisių klausimus,
politinių partijų svarbą, laisvos rinkos sampratą, rinkimų ir daugumos valdžios principus. Taip pat buvo
apžvelgiami pagrindiniai politiniai įvykiai vykstantys Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, siekiant, kad šios žinios
padėtų jaunuoliams ateityje nesusipainioti politinių debatų metu ir ugdytų jų norą stebėti, analizuoti ir
kritiškai vertinti politinius procesus.
Seminaro organizatoriai – Lietuvos Kolpingo draugija ir Konrado Adenauerio fondas – jau kelintus
metus sėkmingai bendradarbiaudami vykdo šį projektą. Lietuvos Kolpingo draugijos Švietimo referentė
Liauda Mažeikienė pristatė šių nevyriausybinių organizacijų veiklą ir principus, kuriais vadovavosi
pal.A.Kolpingas, kurdamas savo filosofiją. Šalia kitų, itin svarbių žmogaus gyvenimo elementų – tikėjimo,
šeimos ir profesijos – pal.A.Kolpingas iškėlė ir atsakomybės prieš savo šalį principą, pilietiškumo idėją.
Vyresniųjų klasių moksleiviai iš Kruonio gimmazijos, Kavarsko pagrindinės mokyklos, Panevėžio „Minties“
gimnazijos, Ignalinos gimnazijos ir Marojampolės marijonų gimnazijos aktyviai dalyvavo visose seminaro
dalyse. Džiaugina, jog kiekvienoje iš minėtų mokyklų buvo galima sutikti itin žingeidžių jaunuolių, kurie
domisi visuomeniniais reiškiniais ir neabejingai žiūri į savo valstybės ateitį.
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Savanorystės skatinimas
Bendradarbiaudami su asociacija LITDEA, Lietuvos Kolpingo draugija ir Kolpingo fondo projektas „Kolpingo
mokyklėlė“ 2017 m. sėkmingai pratęsė Europos Savanorių tarnybos (EST) projektą, kurio metu į Kauną
pakaitomis atvyko savanoriai iš Ispanijos (Roberto), Rumunijos (Madalina ir Georgiana) bei Portugalijos
(Carla). Savanorystės veiklą skatinantis projektas „Growing together“ (ang. augame kartu) ne tik paįvairino
mažųjų mokyklėlės 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.
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Tarptautinė veikla
2017.05.26-28 Europos Kolpingo draugijų metinis susirinkimas Lvove. Europos Kolpingo draugijų metinis
susirinkimas vyko Lvove, Ukrainoje, gegužės 26-28d. Jame dalyvavo apie 50 dalyvių iš 16 Europos valstybių.
Viena iš svarbių temų susitikimo metu buvo pabėgėlių problematika Europoje.
Susitikimo metu, Lvovo Katedroje, buvo įteikti Europos Kolpingo garbės ženkliukai Lina Kalibataitei, Lietuvos
Kolpingo draugijos/fondo nacionalinei sekretorei bei Otto von Deleman (Pietų Tirolio Kolpingo draugija) už
ilgametį darbą Europos Kolpingo valdyboje ir indėlį vystant Europos ir nacionalines Kolpingo veiklas. Taip pat
buvo išrinkta nauja Europos Kolpingo valdyba. Kitų metų Europos Kolpingo susirinkimas vyks Kaune.

Ėjime už taiką Šveicarijoje – gausi Lietuvos Kolpingo draugijos komanda. Birželio 15-18 d. Sarnen mieste,
Šveicarijoje vyko 50 –tas Tarptautinis Kolpingo Taikos Ėjimas. Prieš 50 metų tuometinis Šveicarijos Kolpingo
draugijos nacionalinis dvasios vadovas Josef Eberli iniciavo Taikos Ėjimą vardan to, kad tautos tarpusavyje
bendrautų ir bendradarbiautų, kad nekiltų grėsmė ateities karams. Jo inicijuotame Tarptautiniame Kolpingo
taikos ėjime dalyvavo nariai iš Šveicarijos, Vokietijos ir Luksemburgo. Po šio renginio savo įspūdžiais
pasidalinusieji teigė, jog: „Tuo pačiu keliu, kaip ir prieš 50 metų, ėjome ir šiais metais. Mūsų buvo 280 iš
įvairių Europos Kolpingo draugijų – Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Liuksemburgo, Lietuvos,
Rumunijos ir Čekijos. Svarbu paminėti, jog šiame ėjime 50-jį kartą dalyvavo ir p. Paul Schwarze iš Vokietijos.
Jis nėra praleidęs nei vieno ėjimo“.
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2017 09 24 – 10 07 Lietuvos Kolpingo draugijos Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė atstovavo
organizaciją Limos mieste (Peru) vykusiame Tarptautinės Kolpingo draugijos generaliniame susirinkime.
Tarptautinės Kolpingo draugijos (TKD) tarptautinė konvencija po penkerių metų vyko Limoje, Peru. Joje
dalyvavo apie 200 atstovų iš 42 Europos, Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azijos šalių. Konvencijos metu buvo
pakeistas TKD statutas, išrinktas naujas prezidiumas, priimta ateities veiklų programa, kuria remsis visame
pasaulyje veikiančios Kolpingo draugijos. Ši programa pradėta rengti 2015 metais. Programos rengime
dalyvavo visi kolpingiečiai iš įvairiausių pasaulio kampelių. TKD norėdama išlikti aktyvia ir efektyviai veikiančia
socialine katalikų pasauliečių organizacija turi nuolat reaguoti į vykstančius globalius pokyčius, atsirandančius
iššūkius ir pan. Todėl naujos programos priėmimas buvo svarbus Konvencijos akcentas. Jos metu taip pat
buvo aktyviai diskutuota aplinkosaugos klausimais, tam buvo pristatyta Popiežiaus Pranciškaus „Laudato Si“.
Jo pasisakymai apie ekologinę situaciją, žmones ir Amazonės regioną Lotynų Amerikoje. Tuo pačiu buvo
lankomi Peru Kolpingo draugijos projektai, kurie daugiausia susiję su amatais.
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Globalaus sąmoningumo stiprinimas
Lietuvos Kolpingo draugijos ir Kolpingo kolegijos atstovai viešėjo Krokuvoje, projekto apie Globalųjį
švietimą galutiniame partnerių susitikime. Balandžio 27-30 d. Lenkijoje, Krokuvos mieste, vyko finalinis
projekto „Globalaus sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija 2020“
partnerių susitikimas, skirtas Tarptautinės Kolpingo draugijos ateities veiksmų ir būsimo bendradarbiavimo
galimybių aptarimui ir Kolpingo strategijos rengimui (angl. „Networking – Planning future action and
European collaboration“). Susitikimo metu dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir
Vokietijos Kolpingo draugijų buvo supažindinti su strateginio planavimo koncepcija, pagrindiniais strateginės
analizės principais, strateginių tikslų formavimo etapais. Darbinėje susitikimo dalyje nacionalinių Kolpingo
draugijų atstovai bendrai formulavo Tarptautinės Kolpingo draugijos misijos ir vizijos pirminį variantą,
analizavo vidinę ir išorinę Kolpingo draugijos aplinką, svarstė strateginius organizacijos tikslus. Lietuvos
Kolpingo draugiją atstovavo Švietimo referentė Liauda Mažeikienė, Lietuvos Kolpingo Valdybos narys Tomas
Statkevičius, Kunigaikščio Vytauto Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų Kolpingo šeimos pirmininkė LaimaTeresė Dapkuvienė, Kolpingo kolegijos Socialinės gerovės centro vadovė Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė,
Kolpingo kolegijos Viešųjų ryšių specialistė Simona Snitkaitė-Kareivienė ir savanorė Kotryna Kiznytė.
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Sąžininga prekyba – svarbus globalaus švietimo klausimas
Kolpingo bendruomenė tapo "Pokyčio Agentais" prisidėdami prie pasaulinės akcijos švenčiant pasaulinę FAIR
TRADE (angl. Sąžininga prekyba) dieną. Šūkiu „Mes už sąžiningą prekybą ir įsipareigojimus Planetai - tai mūsų
kelio pradžia darniam vystymuisi!“ Kolpingo bendruomenės nariai išreiškė savo palaikymą sąžiningos
prekybos idėjai kartu su asociacija LITDEA ir jos nariais Lietuvoje. Sąžiningos prekybos svarba jau ne pirmą
kartą minima Lietuvos Kolpingo draugijos renginiuose. Šią problemą LKD aptarė kartu su projekto „Globalaus
sąmoningumo vietinėse bendruomenėse stiprinimas. Kolpingo strategija 2020“ partneriais iš Lenkijos,
Rumunijos, Vokietijos, Slovakijos ir Slovėnijos. 2016 m. Kaune vykusioje tarptautinėje konferencijoje
„Globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje“ buvo aptariama, kaip sąžiningos prekybos klausimą derėtų
paaiškinti moksleiviams, aptarti tinkamiausi metodai šiai sričiai tyrinėti.
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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.
 2017 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.

2017 m. ataskaita
2017 m. Kolpingo kolegijoje studijavo 217 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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2017 m. Kolegiją baigė 73 studentai.

Kolpingo kolegijos absolventai 2017 m.

Visuomenės informavimas. Studijų galimybių viešinimas
Dalyvauta Kauno miesto ir rajono mokyklų „Profesijų mugėse“ ir „Karjeros dienose“ , Ukmergės ir Šiaulių
studijų mugėse. Iš viso aplankytos 9 mokyklos Raseiniuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Vilkijoje,
Marijampolėje, Kaune ir Jonavoje. Dalyvauta studijų mugėje Kaune.

Kolpingo kolegija aukštųjų mokyklų mugėje Kaune 2017 m. sausio mėn. 18 d.
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Ekoturizmo programos studentai organizavo 6 ekskursijas, skirtas miesto visuomenei po tamsiojo turizmo
objektus „Apleista sanatorija Kauno raj.“, „Požeminės Laikinosios sostinės komunikacijos“, „Botanikos sodo
dvaro istorija“, „Šančių kopūstų laukai ir kareivinės“, „Santakos kino teatro šiandiena“, „Raudondvario plento
sovietiniai nebaigti pastatai“. Apie įvykusius renginius rašė „Kauno dienoje“, „15 minučių“. „Laikinojoje
sostinėje“, o TV Init buvo reportažas iš renginio vietos.
Kovo mėn. vyko tradiciniai Kolpingo savaitės renginiai skirti Kolegijos bendruomenei ir miesto gyventojams,
šiomis temomis: atvirų durų diena moksleiviams; nemokama teisinė konsultacija visuomenei.
Nuolat skelbiama informacija Kolpingo kolegijos facebook paskyroje, Kolpingo kolegijos ir Kolpingo
draugijos puslapiuose, portale www.kurstoti.lt.

Žmonių išteklių valdymas
Dėstytojų skaičius 2017 m. – 36
Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (mokymai, seminarai, stažuotės) dalyvavo 30 dėstytojai ir
administracijos darbuotojai. Viso Kolegijoje buvo organizuoti 50 kvalifikacijos tobulinimo renginių, kuriuose
dalyvavo virš 1700 dalyvių. bendras valandų skaičius – apie 300 akad. valandų

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.
Kolpino kolegijoje buvo organizuotas renginys “Vokiškas Kolpingfestas”, kurio metu kolegijos bendruomenė
ir visi norintys turėjo galimybę artimiau susipažinti su vokiečių kalba ir kultūra.
Studentai dalyvavo socialinio darbuotojo profesinio meistriškumo varžytuvėse „Socialinis darbuotojas.
Aktyvus. Mobilus“ ir laimėjo pirmąją vietą.
Organizuota tradicine tapusi tarptautinė studentų konferencija "Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos".
Dalyvavo apie 83 žmonių,. Konferencijoje buvo pristatyti 35 pranešimai 3 darbo grupėse, parengti 27
straipsniai. Lapkričio 16 d. vykusioje tarptautinė studentų konferencijoje pranešimus skaitė ir straipsnius
parengė 3 studentai iš Katalikiškoje Eichšteto-Ingolšato universiteto (Vokietija). Pranešimą taip pat skaitė
savanorės iš Rumunijos ir Portugalijos

Tarptautinės studentų konferencijos „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos“ dalyviai
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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 9 publikacijas. Tame tarpe
užsienio leidiniuose.
Kolpingo savaitės metu kovo 23 d. vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Darni visuomenė:
iššūkiai ir perspektyvos”. Dalyvavo apie 80 žmonių Konferencijoje buvo pristatyta 15 pranešimų 2 darbo
grupėse.
Spalio 4-6 d.d. Kolpingo kolegijoje vyko tarptautinis simpoziumas „Socialinės įtraukties iššūkiai:
tarpkultūrinio socialinio darbo perspektyva“, kuriame dalyvavo mokslininkai iš Vokietijos, Indijos, Kosta Rikos,
Kolumbijos, Latvijos, Kanados ir Lietuvos.

Kolpingo kolegija kartu su Panevėžio kolegija spalio 19-20 d. organizavo tarptautinę konferenciją „Mokslas
ir švietimas globalizacijos procese“. Dalyvavo apie 70 žmonių. Konferencijoje buvo pristatyta 24 pranešimai 2
darbo grupėse.
2016 m. spalio 27 d. Kolpingo kolegija kartu su Vaikų ir šeimos terapijos asociacija organizavo praktinę
konferenciją „Nesuprasta paauglystė: Kaip išgirsti, įtraukti, padėti“, konferencijoje dalyvavo virš 130 žmonių.

Kolegijos tęstiniai leidiniai
Kolpingo kolegijos tarptautinės konferencijos leidinys “Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle” (8 straipsniai)
indeksuojamas tarptautinėje EBSCO duomenų bazėje.
Tarptautinės
studentų mokslinės praktinės konferencijos leidinys „Teorija ir praktika:
studentiškos įžvalgos“ (27 straipsniai).

Tarptautinis bendradarbiavimas
2017 metais buvo pasirašyta tarpinstitucinė ERASMUS+ KA1 mainų sutartis socialinio darbo srityje su Lilio
katalikiškuoju universitetu (Prancūzija). Kolpingo kolegija yra pasirašiusi sutartis su 17 Erasmus+ programoje
dalyvaujančių institucijų.
Tęsėsi tarptautinio projekto „Tarpkultūrinis socialinis darbas iš individo ir socialinės perspektyvos įvairiuose
kontekstuose“ veiklos. 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
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srityje analizuojant socialinį darbą socialinės įvairovės kontekste iš tarpkultūrinės žmogaus ir visuomenės
perspektyvos švietime, tyrimuose ir profesinėje praktikoje.

Akimirka iš tarptautinio projekto „Tarpkultūrinis socialinis darbas iš individo ir socialinės
perspektyvos įvairiuose kontekstuose

Kolpingo kolegija dalyvavo ŠMF administruojamame ESF projekte „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“.
Projektas skirtas Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautinio žinomumo didinimui, studijų Lietuvoje populiarinimui ir
studentų mobilumo skatinimui.

Dėstytojų mobilumas
Pagal Erasmus+ mobilumo programą 2017 m. buvo organizuoti 6 Kolpingo kolegijos dėstytojų mobilumai; iš
jų 5 dėstymo mobilumai ir 1 mokymosi mobilumas. Mobilumuose dalyvavo 3 Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos
bei socialinio darbo vadybos dėstytojai ir 1 Ekoturizmo studijų programos dėstytojas
Kolpingo kolegijoje lankėsi 7 dėstytojai. Pagal Erasmus+ mainų programą buvo organizuoti 4 dėstymo
mobilumai ir 1 mokymosi mobilumas, o 1 asmuo atvyko savo lėšomis. Paskaitos įvairiomis aktualiomis temomis
skaitytos Ekoturizmo programos studentams bei Socialinio darbo vadybos ir Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos
programų studentams. 2017 gegužę kolegijoje lankėsi 3 lektoriai iš JAV, kurie pravedė seminarą „Rizikos vaikai“
socialinio darbo vadybos ir vaiko gerovės studentams.

Studentų mobilumas
Pagal Erasmus+ mobilumo programą atlikti praktiką Graikijoje išvyko 4 Kolpingo kolegijos Ekoturizmo studijų
programos studentai ir 1 absolventė, kurios praktika buvo finansuota iš ESF dotacijos lėšų.
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2017 m. ataskaita
Darželyje yra mišraus amžiaus (1,6-5 m.) vaikų grupė. Vasarą atsisveikinus su vyresniaisiais (5 metų) vaikais,
grupėje liko 2 - 4 m. ugdytiniai. Nuo rugsėjo pradėjus rinktis naujiems vaikučiams, pastebėtina, kad poreikis
darželio lankymui išaugo vaikams nuo 1,6 m. Tad į darželį buvo priimami ir tokio amžiaus vaikučiai. Gruodžio mėn.
mokyklėlę lankė: 3 vaikai 1,5 m., 4 v. – 2 m., 3 v. – 3 m., 2 v. – 4 m., 1 v. – 5 m. amžiaus. Sausio mėnesį darželį
lankančių sąrašinių vaikų buvo 26, gruodžio mėn. – 13. Dirbo 3 ugdytojos, muzikos mokytoja ir savanoris (iki
rugsėjo mėn.) ir 2 savanorės (iš Portugalijos ir Rumunijos nuo rugsėjo mėn.)
Mokyklėlės veikla organizuojama remiantis LKF „Kolpingo mokyklėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa.
Veiklos organizuojamos mėnesiui, pagal programoje numatytas temas ir potemes. Savaitinė veikla vykdoma pagal
savaitės ritmą ( I – dailės ir technologijų diena, II – Kolpingiuko pamokėlės, III – „Nuotaikų rūbo“ diena
(vaidinimai), IV – muzika, V – naujų atradimų diena). Veiklos organizuojamos grupelėmis atsižvelgiant į vaikų
amžių ir galimybes. Didelis dėmesys yra skiriamas vaikų gimtadieniams bei švenčių paminėjimui, į kai kurias yra
įtraukiami ir tėveliai. Su vyresniaisiais vaikučiais kiekvieną mėnesį yra organizuojamos išvykos į muziejus, teatrą,
kitus lankomus objektus, dalyvaujame su vaikų darbeliais parodose. Kasdienės grupės veikloje vaikams
stengiamasi sukurti kuo jaukesnę ir saugesnę aplinką: kiekvieną veiklą lydi tam tikri ritualai ar smagūs
padainavimai. Pavasarį į mokyklėlę „atsikraustė“ peliukas Kolpingiukas, kuris vaikus „kviečia“ į veiklas, paskatina,
pasidžiaugia vaikų pasiekimais.
Pastebima, kad vaikai yra labai individualūs, linkę rūpintis tik savo norais ir kai kuriems ypač sunku priimti
kitus vaikus ar su jais išmokti bendradarbiauti. Tad ugdytojos daug dėmesio skiria vaikų bendrumo jausmo,
atjautos šalia esančiajam skatinimui (ryto rato veikla, žaidimai grupelėse, bendros kasdienės veiklos (valgymas,
dantukų valymas, žaislų tvarkymas ir pan.)). Džiugu pastebėti, kad išsikelti ugdymo tikslai per laiką yra
įgyvendinami ir grupėje atsiranda bendrumo, vieno kito atjautos, pagalbos, bendradarbiavimo elgesio apraiškos.
Labai džiugu, kad mūsų mokyklėlėje esanti atmosfera grupėje yra jauki, šilta ir saugi vaikui. Buvimas čia labiau
primena gyvenimą šeimoje negu oficialią darželio aplinką. Mūsų vaikai yra drąsūs, smalsūs ir komunikabilūs.
Vienas iš sudėtingesnių mokyklėlės veiklos organizavimo momentų – tai bendradarbiavimas su tėvais.
Džiugu, kad santykiai yra gražūs, nekonfliktiški, kiekvieną dieną vyksta individualūs pokalbiai, tačiau pastangos
įtraukti tėvelius į organizuojamas veiklas nepasiteisino: jie noriai dalyvauja renginiuose, šventėse, bet
bendradarbiauti kuriant šias veiklas iniciatyvos nerodo.
Žvelgiant į ateities perspektyvas planuojame žaismingumo ir jaukumo suteikti vaikų poilsio erdvei, rūbinėlei.
Žaidimų erdvėje norime įkurti vaikams papildomų metodinių priemonių, kurios būtų orientuotos į pažintinių
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gebėjimų lavinimą. Organizuojant ugdomąją veiklą ieškosime partnerių bendradarbiavimui: Kaniterapijos centro
atstovai, kitos miesto ir šalies ikimokyklinės įstaigos (dalyvavimai parodose, konkursuose) ir kt.

AKIMIRKOS IŠ „KOLPINGO MOKYKLĖLĖS“ GYVENIMO 2017 M.
Mūsų draugas – Kolpingiukas

Kasdienė veikla

Kūrybiniai žaidimai

Pojūčių takelis
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Veikla lauke

Kūrybiniai žaidimai

Žaidimai ant šviesos stalo

Ryto rato žaidimai

Valgymo ritualai (žvakelės degimas, maldelė - padėka už maistą)
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Savaitės ritmo ugdomosios veiklos

Dailės ir technologijų diena (vilnos vėlimas ir žaisliukų ant eglutės gamyba)

Kolpingiuko pamokėlės

„Nuotaikų rūbo“ diena
(spektakliukas „Moliūgo gimtadienis“)

Muzikos užsiėmimai
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Naujų atradimų diena (aiškinamės, kurie daiktai skęsta, o kurie ne. Susipažįstame su
produktais, kurie mums padeda apsisaugoti nuo ligų)

Šventės ir renginiai

Vokiečių kalbos savaitės minėjimas

Pyragų diena

Rudeninė mugė

Šypsenos diena
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Žibintų šventė

Kalėdinis renginys

Vaikų gimtadieniai
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Mokyklėlės svečiai

Svečiuose Zobovienės cirkas

Svečiuose šuniukas Amsius

Svečiuose ropliai

Svečiuose studentai (Velykiniai žaidimai)
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Mūsų išvykos

Lietuvos farmacijos muziejus

Augsburgo katedros berniukų choro koncertas Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje
bazilikoje

T. Ivanausko zoologijos muziejus

Sporto muziejus
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Dalyvavimas Kauno mugėje

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Viešnagė gaisrinėje

VDU Kauno botanikos sodas.
Drugelių paroda

31

Savanorystė

Georgiana ir Carla

Dalyvavimas parodose, projektuose

Paroda „Velykinis kiaušinis“

Konkursas „Sodinčius“

Projektas „Kauno vaikai šypsosi“
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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

Ataskaita: http://lkd.kolping.lt/apie-draugija

Lietuvos Kolpingo fondo švietimo projektai:
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