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Mieli Kolpingiečiai,
Kitais metais švęsime 30 metų nuo Kolpingo draugijos įsteigimo Lietuvoje. Per prabėgusius 29-erius
metus, Lietuvos Kolpingo draugija užėmė labai aiškią vietą Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tarpe.
Kolpingo Lietuvoje sėkmės kelyje labai ryškus yra kiekvieno Jūsų asmeninis indėlis. Jūs, patikėję pal.
Adolfo Kolpingo idėjų veiksmingumu, perkėlėte jas į kasdieninį mūsų žmonių gyvenimą, padarydami mūsų
visuomenę solidaresne ir socialiai atsakingesne už silpnesnius, labiau pažeidžiamus, pagalbos ir paskatinimo
reikalingus žmones. Per 29-erius Kolpingo veiklos Lietuvoje metus, įgyvendinta daugybė veiklų, tiek
vietinių Kolpingo šeimų lygmenyje, tiek Lietuvos lygmenyje, tiek esant partneriais ne viename
tarptautiniame projekte. Šių dienų įvykiai labai aiškiai parodė koks svarbus yra žmonių ir valstybių
solidarumas, bandant įveikti grėsmes, kylančias tiek Ukrainos, tiek Europos saugumui ir laisvei išsaugoti.
Net baisiausiame sapne negalėjome susapnuoti, kad XXI amžius, persmelktas technologinių pasiekimų ir
humanizmo vertybių, susidurs su tokia ciniška ir brutalia tų vertybių naikinimo mašina.
Tų iššūkių akivaizdoje linkiu dar didesnio solidarumo su tais, kuriems mūsų pagalba reikalinga ir
kuriems dar galime padėti. Linkiu atsakingai sudėlioti vertybių prioritetus, suvokiant, kad šiandieninė kaina,
kurią mes ir Europa moka, kad išsaugotų savo laisvę yra menki trupinėliai palyginti su tuo, ką gali reikti
sumokėti ateityje, jeigu šiandien nesustabdysime tos ciniško melo ir neregėto žiaurumo rusiškos prievartos
mašinos.
Dieve, laimink Ukrainą, saugok Lietuvos, Europos ir viso pasaulio tautų laisvę.

Kolpingui ištikimi,
Kan. Saulius Filipavičius
Lietuvos Kolpingo draugijos pirmininkas
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Kolpingo bendruomenės graži iniciatyva
2021 m. vasario mėnesį Kolpingo bendruomenė - Lietuvos Kolpingo draugija, VšĮ Kolpingo
kolegija, Kolpingo pradinė mokykla ir Kolpingo darželis pradžiugino įteikdami po dėžę
kolpingietiškos TATICO kavos medikams, kurie neskaičiuodami darbo valandų padėjo žmonėms
kovoti su COVID-19 liga. Kolpingo bendruomenė aplankė Kauno miesto poliklinikos Šančių
padalinio Karštąją kliniką, Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, Kauno klinikų COVID-19 II
skyrių, LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyrių.

Kolpingo draugijos metinis susirinkimas
2021 m. balandžio 23 d. Lietuvos Kolpingo draugijos metinis susirinkimas, kaip ir praėjusiais
metais, vyko elektroniniu būdu. Dėl paskelbtos ekstremalios padėties šalyje ir paskelbto karantino
gyvo susitikimo negalėjome surengti.
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Bendruomenių stiprinimo projekto įgyvendinimas
Lietuvos Kolpingo draugija kartu su Kolpingo kolegija ir Kauno arkivyskupijos CARITU vykdė
bendruomenių aktyvinimo projektą. Jo metu aplankė ir vedė mokymus Eičiūnų, Troškūnų ir
Pivašiūnų Kolpingo šeimoms, Susitikimų tikslas buvo įvertinti šeimų „savijautą“, kartu įvardinti
karantino pasekmės tiek asmeniškai, tiek bendruomenėje. Įvykus pirmiems susitikimams ir aptarus
galimas veiklas, buvo suplanuoti ir vykdyti mokymai rudenį.

Parama pabėgėliams Lietuvoje
Reaguojant į migrantų krizę, Lietuvos Kolpingo draugija, bendradarbiaujant su s. Viktorija
Voidogaite ir jos savanoriais, metodinėmis priemonėmis parėmė pabėgėlių stovyklos Rukloje
vaikus. Suteiktos priemonės padės mažiesiems lavinti pažintinius ir socialinius įgūdžius.
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2021 m. rugsėjo mėnesį Eičiūnų Kolpingo šeima prisidėjo prie iniciatyvos #Kolpingworks,
papasakodami kaip prieš 5 metus pradėjo tvarų projektą – „Atiduotuvė“, kurio tikslas
bendruomenės nariams atnešti dėvėtus rūbus, avalynę ar kitus geros būklės daiktus. Ši „Atiduotuvė“
įsikūrė Eičiūnų bažnyčios kambaryje. Daiktus atnešantys žmonės gali rinktis kitų atneštus daiktus,
taip sumažinant atliekų kiekį ir vartojimą. Projektas tapo didele pagalba ne tik bendruomenės
nariams, bet ir artimiausių kaimų žmonėms. „Atiduotuvės“ kambarys nėra užrakinamas, bet kartą
per savaitę ten dirba vienas ar du savanoriai.

Palaikomieji susitikimai ir mokymai Kolpingo šeimoms
Rugsėjį vyko susitikimas su Eičiūnų ir Pivašiūnų Kolpingo šeimomis Birštone, kurio tikslas buvo
bendrystės kūrimas ir motyvacijos veiklai stiprinimas. Kolpingo šeimos nariai kartu su švietimo
referente Jurgita Dambrauskiene aplankė Birštono sakralinį muziejų, kur buvo įkvėpti gilaus gidės
pasakojimo apie Pal. Teofilių Matulionį. Vėliau po pietų vyko pasidalinimas apie ateities planus.
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2021 m. spalio 13 d. vyko susitikimas su naujai išrinkta Ignalinos Kolpingo šeimos vadove
Laimute Teteriukoviene. Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė ir švietimo referentė Jurgita
Dambrauskienė apsilankė Ignalinoje susipažinimo ir veiklos planavimo tikslais. Susitikimas vyko
dalyvaujant ir kitiems Ignalinos Kolpingo šeimos nariams, buvo prisiminta ir pasidžiaugta
intensyvia ankstesne šeimos veikla ir aptarti ateities planai.

2021 m. spalio 23-24 d. Bendruomenių stiprinimo mokymuose dalyvavo parapijiečiai iš
Anykščių, Andrioniško, Svėdasų, Girelės ir Troškūnų parapijų, kurie kartu su lektoriais dr. Ramune
Bagdonaite-Stelmokiene, Arūnu Kučiku ir psichologe Jurgita Dambrauskiene ieškojo motyvacinių
atramų veiklai, mokėsi kaip kelti tikslus ir atrado kokia svarbi jų veikla Bažnyčiai.
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Lietuvos ir Vokietijos - diplomatinių santykių atkūrimo 30-metis.
Lietuvos Kolpingo draugija bendradarbiaudama su Konrad Adenauer fondu įgyvendino
projektą „Tiltas tarp Lietuvos ir Vokietijos - diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį“.
Projekto tikslas – supažindinti žmones ką diplomatiniai santykiai duoda mūsų šalių piliečiams
ir visoms socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms grupėms ir parodyti kodėl svarbu šiuos
santykius puoselėti.
Projektas žymi abiejų tautų – Lietuvos ir Vokietijos žmonių santykius, užsimezgusius
bendradarbiaujant įvairioms organizacijoms, pažįstant vieni kitų kultūras, mentalitetą ir pan. Dažnu
atveju iš profesinio lygmens, santykiams peraugant į asmeninius, randantis bendriems projektams.
Šia proga sukūrėme vizualinę komunikaciją su skirtingais žmonių veidais, patirtimis ir
pareigomis, atskleidėme kas iš tiesų slypi po žodžiais „30 metų diplomatiniams santykiams“ ir kuo
mums, nevyriausybinei organizacijai, svarbūs šie santykiai.
Vizuale pateikta 30 ikonų, kuriose išgirsite po 15 patirčių iš Lietuvos ir Vokietijos.
https://www.youtube.com/channel/UCTihY3lMtib09ZINm7D6ABg/videos
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Gruodžio 2 d. įvyko adventinis vakaras su kun. teol. lic. Artūru Kazlausku. Susitikime
dalyvavo Kolpingo kolegijos, Kolpingo darželio, Kolpingo mokyklos darbuotojai. Vakaras
prasidėjo šv. Mišiomis už visą Kolpingo bendruomenę, vėliau vyko dalyvių susitikimas su kunigu
Bažnyčioje prasidėjusio Sinodo tema. 2022 m. Kolpingo bendruomenėje prasidėjo Sinodo
susitikimai.
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Jaunimo ugdymas
Savanorystės skatinimas
Bendradarbiaudami su asociacija LITDEA, Lietuvos Kolpingo draugija ir Kolpingo fondo
projektai „Kolpingo darželis“ ir „Kolpingo pradinė mokykla“ 2021 m. sėkmingai pratęsė Europos
Solidarumo korpuso (ESC) projektą „Growing together“ (ang. augame kartu), kur nuo 2022 m.
prisijungs du savanoriai.
Taip pat džiaugiamės, kad tęsiant bendradarbiavimą su organizacija „SoFiA“ ir Kolpingwerk
Diözesanverband Trier nuo 2021 m. rugpjūčio metams prisijungė dvi savanorės Judith ir Lena.
Savanoriai ne tik paįvairina mažųjų darželinukų ir mokyklos mokinių kasdienines veiklas,
leidžiamas kartu su savanoriais iš užsienio, mokantis užsienio kalbos, bet ir patiems savanoriams
suteikia puikią galimybę atrasti savo pašaukimą, patikrinti savo gyvenimo pasirinkimus, žinias,
patobulėti dvasiškai ir išbandyti savo jėgas naujose srityse.
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LKD atstovavimas tarptautiniuose renginiuose
Erasmus+ projektas „Smart Development“
2021 m. rugsėjo 9-12 dienomis Lietuvos Kolpingo draugija organizavo trečiąjį projekto
„Smart Development“ tarptautinių partnerių susitikimą (Vokietija, Lenkija, Rumunija, Slovakija,
Serbija, Lietuva).
Lietuvos Kolpingo draugiją atstovavo Nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė, Švietimo
referentė Jurgita Dambrauskienė ir lektorė Gintarė Milčė. Tema, kurią viso susitikimo metu
gvildeno dalyviai buvo „Effective Educational Tools Ensuring Sustainable Adult Education”.
Pirmąją dieną (rugsėjo 9 d.) įvyko oficialus renginio atidarymas, kurio metu Nacionalinė
sekretorė L. Kalibataitė išsamiau pristatė Lietuvos Kolpingo draugijos veiklą ir vykdomus
projektus. Taip pat VšĮ Kolpingo kolegijos direktorė dr. Ramunė Bagdonaitė – Stelmokienė
dalyviams pristatė VšĮ Kolpingo kolegijos studijų programas bei pagrindines vertybes, kuriomis
grindžiamas kolegijos darbas.
Antroji diena (rugsėjo 10 d.) buvo skirta įgyti daugiau teorinių ir praktinių žinių, todėl
pirmoje dienos pusėje dalyviai klausėsi lektorės S. Skaisgirytės paskaitos „Communality - a
Solution for Global Issues“ bei atliko praktines užduotis. Antroji dienos pusė buvo skirta išvykai į
Žiegždrių geologinį taką kartu su gamtos gidu L. Daubaru. Išvykos metu dalyviai įgijo daugiau
žinių kaip jie gali prisidėti prie ekologiško gyvenimo gerinimo ir gamtos apsaugos didinimo.
Trečioji diena (rugsėjo 11 d.) buvo skirta filmo „Sengirė“ žiūrėjimui ir diskusijai grupėse,
kurią moderavo lektorė V. Urbaitė – Būdelienė. Dalyviai aktyviai diskutavo apie miškų nykimo
problemas ir jų išsaugojimo galimybes. Antroje dienos pusėje dalyviai išvyko į Dubravos
rezervatinę apyrubę kartu su gamtos gidu A. Būdeliu, kur toliau nagrinėjo ekologines problemas.
Renginį vainikavo uždarymas, kurio metu įvyko dalyvių įsivertinimas, įgytų žinių pasidalinimas.
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Lietuvos Kolpingo draugijos administracija
Adresas: Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas.
Tel. (8~37) 22 12 34.
El.paštas: lkd@kolping.lt
www.kolping.lt

Nacionalinė sekretorė
LINA KALIBATAITĖ
Tel. 8 ~ 37 22 12 34
El.paštas lina.kalibataite@kolping.lt

Švietimo referentė
JURGITA DAMBRAUSKIENĖ
El. paštas svietimas@kolping.lt

Sekretorė - kasininkė
RENATA BUTKUTĖ
Tel. 8~37 20 36 10
El.paštas lkd@kolping.lt

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

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