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1.Úvodem
Milí čtenáři této výroční zprávy!
dovolte mi, abych tentokrát úvodem místo vlastních slov citovala z příspěvku Ing. Otakara Hampla, Ph.D.
uvedeného na semináři Rodinná politika, který se konal v PSP ČR dne 14.9.2009:
Národní zpráva o rodině (MPSV, 2004) uvádí:
„Postindustriální epocha spolu se vznikem sociálního státu vytvořila prostředí velmi znevýhodňující
rodinu …“
Tvrzení, že při jednotné sazbě všichni platí stejné daně a odvody je mýtem – ve skutečnosti rodiny s dětmi
platí více, protože investují do lidského kapitálu a nemohou si odečíst tyto investice ze základu pro výpočet
daně a odvodů sociálního pojištění. Tvorba lidského kapitálu a plnění dalších funkcí rodiny nejsou materiálně
a finančně oceněny, což při ztrátě přímého materiálního nebo finančního užitku z dětí výrazně znevýhodňuje
rodiny s dětmi vůči ostatnímu obyvatelstvu. Současné (nízké a nákladům zcela neodpovídající) daňové slevy
na dítě jsou přitom paradoxně prezentovány jako určitá forma „sociálních dávek“ nebo „zvýhodnění rodin“.
Současný přístup státu s rodinou vlastně dosud nepočítá jako s rovnoprávným ekonomickým subjektem.
Domácnosti rodin s dětmi sice mají „dodat na trh“ potřebnou pracovní sílu a lidský kapitál, ale jak se to stane,
zůstává jakousi „externalitou“ (Mlčoch), jejíž
 náklady stát daňově vůbec nezohledňuje
 výnosy následně přerozdělí na důchodech v rámci systému sociálního
pojištění.
Národní zpráva o rodině také přiznává:
„V této situaci se proto jeví zcela přirozeně jako materiálně výrazně výhodnější náhradní formy života
bez dětí.“
Dobrovolně bezdětní „singles“ dnes tvoří již více než třetinu v rámci populačních ročníků
Tento stav je dlouhodobě nepříznivý, neboť jeho následkem je pokles porodnosti a dokonce úbytek
populace.“„Stará evropská“ společnost nebude schopna obstát v globální konkurenci a začne zanikat…
Národ bez dětí je národem bez budoucnosti.
Národní koncepce rodinné politiky (MPSV, 2005) v rozporu s dosavadním přístupem státu vyvozuje:
„Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského
kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. „Na její prosperitě závisí rozvoj státu, rozvoj kulturní,
sociální i ekonomický… …státní politika musí více zohledňovat zvyšující se hodnotu ušlých
příležitostí spojenou s péčí a výchovou dětí.“
Závěry vyplývající z výše uvedeného:
 Rodina s dětmi je jeden ekonomický celek
 Výživa, výchova a vzdělání dětí je investice
 Narovnání přirozených ekonomických vztahů znamená umožnit odečet investic do
lidského kapitálu ze základu pro výpočet daně a odvodů sociálního pojištění
S výhledem do roku 2030 až 2050 hrozí ČR vážný demografický problém spolu se zásadními dopady do
veřejných financí – zejména v oblasti sociálního a zdravotního pojištění.
Jakákoliv důchodová reforma je vždy pouze léčbou vnějších příznaků. Skutečnou léčbou
důchodového i celého sociálního systému je pouze dlouhodobé a trvalé zvýšení porodnosti
(Závěrečná zpráva Bezděkovy komise Praha, 2005)

Vybrala Mgr. Jana Zemanová – statutární zástupce
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2.Poděkování

Poděkování patří všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2009 podpořili
naše aktivity. Vedle dobrovolníků z řad představenstva, sympatizantů a
členů významně přispěli/y:
Advokátní kancelář Šváb-Zima
A.S.A
Binder Petr Hroch
Boecken Günter
C & A Moda
Delloitte
DSA - Asociace žen diplomatického sboru
Fiala Jan
Forum dárců
Garris
Internationales Kolpingwerk
Kiesswetter Msg
KPMG
Lata Brandis Ladies Club
Magistrát hl. města Prahy
Mátl Vít
Mátlová Marie
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Člověk člověku
Nadace Naše dítě
Nadace O2
Nadace Tereza Maxová dětem
Pražská plynárenská
Růžičkovi
Římskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích
Stieber Vojtěch
T-mobile
ÚMČ Praha 6
ÚMČ Praha 7
ÚMČ Praha 10

a další drobní či anonymní dárci
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3. Kolpingova rodina Praha 8
HISTORIE
Kolpingova rodina Praha 8
je kolektivní člen občanského sdružení Kolpingovo dílo ČR a
současně Mezinárodního Kolpingova díla - katolického
sociálního svazu. Má vlastní právní subjektivitu.
Zakladatelem svazu je německý katolický kněz Adolf Kolping,
který od roku 1850 inicioval po celé střední Evropě zakládání
spolků na podporu chudých tovaryšů, putujících za prací
po celé
střední Evropě.
Spolkové domy poskytovaly
materiální, duchovní, a především vzdělávací a výchovnou
pomoc. Kolping již ve své době razil dnes tolik prosazovaný
princip, že nejúčinnější je taková podpora, která člověku
pomůže postarat se o sebe sám (lépe, než dát hladovému rybu, je naučit ho ryby
chytat). Kladl při tom důraz především na celoživotní vzdělávání. Adolf Kolping
poznal z vlastní zkušenosti, jak těžký úděl měla v době hospodářské krize mládež.
Přestože byl nadaný, rodina neměla prostředky na jeho studia a proto se nejdříve
vyučil ševcem. Jeho touha po vzdělání a velká píle však nezůstala bez povšimnutí a
tak nakonec vystudoval za pomoci mecenášů. Školy zvládl v polovičním čase, než
měli k dispozici bohatší spolužáci. I později pracoval za dva: vedle svých kněžských
povinností byl úspěšným novinářem, autorem mnoha pojednání, knih, zakladatelem
spolkových domů a především neúnavným šiřitelem myšlenky pomáhat lidem na
okraji společnosti prostřednictvím vzdělávaní po celé Evropě.
Kolping žil příkladně své křesťanství, postavil se do služeb člověku a usiloval o
solidární společnost. Byl nápomocen především mladým lidem, rozvíjel jejich
osobnost. Činil tak prostřednictvím konkrétní pomoci v těžkých existenčních situacích
a široké nabídky vzdělávání i aktivit pro volný čas. Současně u mladých posiloval
pocit vlastní zodpovědnosti.
V současné době vykonává Kolpingovo dílo angažovanou sociální práci ve více než
50 zemích všech kontinentů a eviduje přes půl miliónu členů. Jako zástupce
neziskových organizací je nositelem statutu poradce při OSN, Mezinárodním
úřadu práce (ILO) a Radě Evropy.
Kolpingova rodina Praha 8 byla založena v roce 1993. Ke konci roku 2009 eviduje
naše sdružení 40 dospělých členů.
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3. Kolpingova rodina Praha 8
POSLANÍ A CÍLE
… bolesti doby vám ukážou, co máte dělat …. (A.Kolping)
Kolpingova rodina navazuje svou činností na Program Mezinárodního Kolpingova díla
Základní poslání :

I.

Kolpingova rodina přináší aktuální problémy současné společnosti do svého společenství a
prostřednictvím aktivit svých členů přispívá k jejich řešení v duchu křesťanské solidarity a
zodpovědnosti za obecné blaho. Usiluje o stálou obnovu a humanizaci společnosti.
Cíle a úkoly:

II.

1. Manželství a rodina.
Obecné:

Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti. Naším cílem je
důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochrana prostřednictvím zákonných a
politických opatření.
Specifické:

Hlavním úkolem Kolpingovy rodiny je konkrétní pomoc ohrožené rodině prostřednictvím
sociálních služeb, sledující posílení a zachování jejích základních funkcí.
2. Práce a povolání.
Obecné:

Kolpingova rodina usiluje o to, aby práce nebyla jen nezbytností pro zajištění obživy,
nýbrž i šancí k seberealizaci a službou společnosti. Od svých členů očekává odhodlání
k celoživotnímu vzdělávání.
Specifické:

Zvyšování kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním a posílení jejich šancí na uplatnění
na trhu práce.
3. Společnost a stát.
Obecné:

Kolpingova rodina podporuje své členy v aktivní účasti na demokratickém spoluutváření
společnosti. Za zásadní úkol považuje uznání a ochranu základních lidských práv a svobod.
Specifické:

Vytvoření základního povědomí o právech a povinnostech občanů a rodičů, prostřednictvím
poskytovaných sociálních služeb.
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3. Kolpingova rodina Praha 8
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Mezinárodní Kolpingovo
dílo
sídlo v Kolíně nad Rýnem

Kolpingovo dílo ČR
sídlo ve Žďáru nad
Sázavou
Kolpingovy rodiny

Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina
sídlo Praha 8, Bohnická 32

Shromáždění členů
vrcholný orgán sdružení, rozhoduje o základních úkolech, postupech a cílech,
volí členy představenstva, předsedu a sekretáře, revizní komisi
schvaluje plány a zprávy o činnosti a hospodaření sdružení

Představenstvo

Revizní komise

 statutární orgán sdružení, řídí jeho
činnost mezi shromážděními členů
 jmenuje vedoucí jednotlivých středisek
 ze své činnosti se zodpovídá
shromáždění členů
 je voleno tajným hlasováním

 kontroluje práci představenstva
 kontroluje hospodaření sdružení
 kontroluje činnost a hospodaření
vedoucích jednotlivých projektů
 je volena shromážděním členů

Složení představenstva:
předsedkyně,statut.zástupce:
sekretář,statut.zástupce:
členové:

Složení revizní komise:

Blanka Mühlhoferová
Mgr. Jana Zemanová
PhDr Ludmila Boková
Drahomíra Vaculová
Marie Stieberová
Petr Matiášek
Ing.Karel Vacula

předseda:
členka:
členka:
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Václav Baše
Jitka Krausová
Ing. Jindra Herianová

3.Kolpingova rodina Praha 8
AKTIVITY SDRUŽENÍ
Činnost Kolpingovy rodiny v Praze 8 je strukturována do 3 základních oblastí:
1. Sociální služby
Hlavní činnost sdružení.
Sdružení poskytuje od r.1994 sociální služby rodinám ohrožených sociálním
vyloučením, především matkám s dětmi v těžké životní situaci (azylové
ubytování, sociálně-právní poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a krizovou pomoc). Zaměřuje se na mladé rodiče bez rodinného zázemí
a zkušeností, kteří vykazují nezralost a žijí rizikovým způsobem života.
Připravuje je pro samostatný život a kompetentní rodičovství. Sociální služby
jsou poskytovány v objektu Kolpingova domu a tréninkových bytech.
.
Kolpingův dům byl v roce 2005 v rámci udělování Ceny Olgy Havlové
oceněn za vynikající realizaci projektu nadací Výbor dobré vůle
2. Dům sv. Vintíře
Vedlejší (hospodářská) činnost sdružení.
Dům pro setkávání nejen Čechů a Němců v Dobré Vodě na Šumavě,
obci, která je poutním místem ke sv. Vintíři (Gunterovi), který je
považován za patrona česko-německého přátelství a budovatele „mostů“
mezi národy. Objekt bývalé fary, zdevastovaný Čs. Lidovou armádou na
území železné opony, byl nákladnou rekonstrukcí opraven v r.1999 – 2008
za přispění mnoha německých i českých institucí a dárců. Slouží jako
zázemí pro poutníky, rekreační dům a též jako dobrý příklad společného
díla Čechů a Němců.

3. Příležitostné akce pro členy sdružení (i uživatele soc.služeb).
Veškeré drobné a příležitostné akce sdružení pro členy i klienty:
- každoroční česko-německé setkání mládeže a rodin
- kulturní aktivity členů
- reciproční návštěvy zahraničních i tuzemských Kolpingových rodin
- výlety a vandrování
- přednášky, kurzy, semináře a besedy
- různé oslavy (svatby a křtiny, svátky matek a dětí, výročí )
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4.Sociální služby
Azylový dům
– služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese: Praha 8, Bohnická 32

Azylový dům nabízí dlouhodobé ubytování a základní sociálně právní poradenství
matkám s dětmi v obtížné životní situaci, které jsou ohrožené sociálním vyloučením
a rizikovým způsobem života. V mnoha případech se pobytem v Kolpingově domě
předchází umístění dítěte do ústavní výchovy.
Kapacita azylového domu umožňuje bydlení 7 rodinám v garsoniérách, které jsou
kompletně vybavené. K dispozici jsou dále 3 pračky, počítače s připojením na
internet, společná hala s televizorem, u domu je dvůr a zahrada.
Se žádostmi o pobyt se na nás nejčastěji obracejí:
- oddělení sociálně-právní ochrany dětí všech městských částí
- žadatelky osobně
- jiné neziskové organizace
Cílem pobytu je vytvořit bezpečné zázemí pro vyřešení nepříznivé sociální situace a
připravit uživatele služeb na nový start do života v běžné společnosti. Průměrná délka
pobytu je cca 18 měsíců, v odůvodněných případech až 3 roky.
Službu jsme v roce 2009 poskytli 16 rodičům a 19 dětem, to je celkem 35 uživatelů
služby. Matky, které v průběhu roku službu ukončily:
2 - přechod do tréninkového bytu, 1 - odstěhovala se k partnerovi, 1 - přidělen
sociální byt, 3 - přechod do jiného azylového domu a 1 - azylový dům opustila bez
udání adresy.
V Kolpingově domě dlouhodobě praktikovalo 28 studentů z vyšších odborných
sociálně-právních škol (např. Jabok, Soc-právní Jasmínová ul., Evangelická akademie,
Vysoká zdravotní Evropská, Sv.Zdislavy Ječná) a 146 studentů se zúčastnilo
hromadných exkurzí .
Od ledna 2008 nabízíme klientkám, které prošly naším programem, možnost pobytu
v tréninkovém bytu.
Celkové náklady na službu azylový dům………………………….......1,645.452
Z toho osobní………………………………………….…………..946.109
provozní…………………………………………….……..699.343
Příjmy:
Magistrát HM Prahy..…………………………………….……200.000
MPSV ČR……………………………………….……………..730.000
MČ 6,7,10…………………………………………….………....57.400
Nadace (Naše dítě, O2, T-mobile, člověk člověku)……… ..….137.126
Sponzorské dary, sbírky…………….…………………………...26.746
Příjmy za služby od klientů…………………………….………351.580
Příspěvek organizace……..……………………………….……142.600
- 10 -

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese Praha 8, Bohnická 32
a v tréninkových bytech v Praze 5, 8 a 9.

Služba je poskytována zpravidla obyvatelkám azylového domu a tréninkových bytů.
Soustřeďuje se zejména na:
- podporu rodičovských, sociálních a „hospodyňských“ dovedností
- osvětovou činnost – zvyšování úrovně vzdělání a vědomostí
- podporu při zapojení na trh práce
Matky si na počátku stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a při pravidelných
týdenních konzultacích s pomocí sociální pracovnice hledají konkrétní kroky a cesty
k jejich naplnění, při kterých jim pomáhají další zaměstnanci.
Lektorka praktických činností předává matkám své zkušenosti v oblastech vaření,
praní, úsporného nakupování, celkové péče o byt a domácnost, denního režimu dítěte,
jednání matky s dítětem. Socioterapeutka nabízí příležitosti pro volný čas s důrazem
na společné pozitivní zážitky ( plavání a cvičení matek s dětmi, návštěva divadla a
ZOO, výlety). Videotrenerka podporuje živou komunikaci mezi rodiči a dětmi. Těchto
činností se zúčastňovaly všechny matky, rozdíl byl pouze v intenzitě pomoci. 4 matky
se zúčastňovaly 2x týdně počítačového kurzu. 5 matkám, které byly jako děti samy
zanedbávané až týrané, byla poskytována přímo v domě psychoterapeutická pomoc.
V případě, že matka v některé oblasti zásadně selhává, je jí poskytnuta intenzivní
každodenní podpora. Je přitom zdůrazňován každý úspěch a povzbuzující přístup
personálu.
Situace uživatelů služby je vyhodnocována na týdenních poradách personálu. Zvažují
se individuální možnosti uživatelů služby, vhodnost postupu a opatření, míra zapojení
všech zaměstnanců. Hledají se možnosti spolupráce s jinými organizacemi, způsob
motivace uživatelů a vliv partnerů a jiných rodinných příslušníků.
O úspěších i neúspěších své práce, účinnosti metod a vlivu výkonu povolání na vlastní
psychiku a celkovou atmosféru na pracovišti diskutují zaměstnanci při případové
supervizi.
Do služby bylo v r.2009 zapojeno 35 uživatelů ubytovaných v azylovém domě a 22
uživatelů z tréninkových bytů, celkem 57 uživatelů služby.
Celkové náklady na službu SAS…………………………………………1,032.863
Z toho osobní…………………………………………………….…..659.872
provozní……………………………………………………...372.991
Příjmy: Magistrát HM Prahy..……..…………………………….………....70.000
MPSV ČR………………………………….……………….…….545.000
Sponzorské dary…………………………………………….….....186.150
Sbírky……………………………………………………………....14.000
Nadace (Naše dítě, O2, T-mobile, člověk člověku)…………....…190.000
Ostatní……………………………………………………….…..…27.713

Krizová pomoc
- služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese Praha 8, Bohnická 32

Služba je určena rodinám s dětmi, které se dostaly do akutní krizové situace, jejíž
řešení nezvládnou vlastními silami ani prostředky. Její součástí je:
- ubytování v bytě s vlastním příslušenstvím s kapacitou až 6 lůžek
- sociálně právní poradenství
- poskytnutí stravy, popř. oděvů a nezbytná finanční výpomoc
Služba je poskytována bezplatně zpravidla na dobu jednoho týdne. Pobyt bývá
prodloužen v případě, že je situace velmi složitá a nedaří se nalézt následnou pomoc.
V průběhu pobytu se intenzivně pracuje na řešení situace (to znamená na tom, aby se
uživatelé služby měli kam uchýlit po skončení krizového pobytu.
Službu hodnotíme jako velmi potřebnou, protože v posledních letech stoupá počet
rodin, které náhle přišly o bydlení a zůstaly i s dětmi na ulici.
Pro zkvalitnění služby absolvovala 1 soc. pracovnice v r.2009 výcvik krizové
intervence.
V roce 2009 poskytl Kolpingův dům krizovou pomoc 52 klientům (24 dospělých +
28 dětí )
Celkové náklady na službu…………………………………………….……...338.344
Z toho osobní……………………………………………………..138.172
provozní…………….…………………………………….200.172
Příjmy: Magistrát HM Prahy…………………………….…….……......80.000
MPSV ČR……………………………………………………..203.000
Sponzorské dary………………………………………….……..40.000
Ostatní…………………………………………………………..15.344

Tréninkové byty
Od r.2008 má organizace pronajaté od MČ Praha 5,8,9 a magistrátu HM Prahy 4 byty.
Do tohoto bytu může přejít uživatelka služby azylový dům po jejím ukončení, pokud
v průběhu pobytu v azylovém domě prokázala spolehlivost v plnění svých závazků.
Spolupráce s těmito klientkami pokračuje formou terénní práce v rámci Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Naše sociální pracovnice navštěvuje klientky
cca 1x týdně přímo v jejich bytě, rodiny se účastní volnočasových aktivit a čerpají
pomoc videotrenerky. Pobyt v tréninkovém bytě může trvat až 18 měsíců.
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4.Sociální služby
ZAMĚSTNANCI
Azylový dům:
PP:

ředitelka (30 %)
2 sociální pracovnice (2x 50 %)
pracovnice pro fundraising a řízení praxe studentů (80 %)
psychoterapeut (20 %)

DPČ:

tvorba a řízení projektů (25 %)

DPP:

údržba
úklid
výpomoc v době dovolených

Externí služby:

účetní

Sociálně aktivizační služby:
PP:
ředitelka (30 %)
2 sociální pracovnice (2x 40 %)
lektorka praktických činností (80 %)
socioterapeut (50 %)
psychoterapeut (20 %)
DPP:

videotrenérka

Externí služby:

účetní
supervizorka
lektor PC-kurzů

Krizová pomoc:
PP:

ředitelka (15 %)
2 sociální pracovnice (2x 10 %)

Vzdělávání zaměstnanců:
- pravidelná supervize

- odborné výcviky
- účast na odborných seminářích, kurzech a školeních
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Ostatní drobné akce :

1) V polovině roku jsme uvedli do provozu 4. tréninkový byt v Praze 9.

2) 29.4. navštívila Kolpingův dům paní Ivana Trumpová.
Dětem přinesla osobní dárky (plyšáky a pěkná auta) a po své návštěvě zaslala jako dar jedné
z maminek 100 €.

3) Veřejnou sbírku ve prospěch azylového domu jsme uspořádali: na rockovém festivalu Kvílení v
Lipnici nad Sázavou, při oslavách 15. výročí a společné akci Prahy 8, farnosti Petra a Pavla a
našeho azylového domu s názvem adventní těšení.

4) V rámci firemního dobrovolnictví nám opakovaně pomáhali pracovníci z firem ČEZ, KPMG,
Deloitte, GSK, ING s velkým úklidem azylového domu, dvora a zahrady a pečením před
oslavami 15.výročí azylového domu.

5) Kadeřnický salon Bomton na Brumlovce se 2. srpna postaral o proměnu našich klientek.
Všechny maminky prošly rukama kadeřnice a vizážistky, o děti se staraly ženy z klubu, který akci
financoval a zajistil i pohoštění pro matky a děti. Přítomna byla i profesionální fotografka, která
zachytila probíhající proměnu i atmosféru celé akce.

6) 15. výročí od zahájení provozu Kolpingova domu jsme oslavili 18. září. Dopoledne proběhl
seminář věnovaný systému péče a programu Kolpingova domu, kterého se zúčastnilo více než
třicet kolegyň a kolegů ze spolupracujících organizací. Odpoledne byl Kolpingův dům otevřen pro
všechny přátele, dobrovolníky, členy Kolpingovy rodiny Praha 8 i pro bývalé klientky s dětmi.
Hrála romská kapela, byla spousta dobrého jídla a pro děti připravily studentky, které jsou u nás
na praxi, nejrůznější soutěže. Oslava byla zakončena bohoslužbou v kostele sv. Petra a Pavla ve
Starých Bohnicích.

7) 3.12. jsme přijali laskavou nabídku hotelu Jurys Inn uspořádat mikulášskou besídku pro
náš azylový dům. Pozvány byly všechny maminky s dětmi z azylového domu i z tréninkových
bytů a pracovníci Kolpingova domu. Byli jsme mile a pozorně přivítáni vedoucími pracovníky
hotelu, děti se záhy pustily do testování stavebnice domku v téměř životní velikosti a dalších
připravených hraček. Měli jsme nachystané občerstvení a nakonec přišel i Mikuláš s čertem a
andělem. Úžasný domeček, kterého se děti nemohly nabažit, dostal náš azylový dům pod
stromeček. V hotelu bude trvale umístěna sbírková schránka.
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Obrazová příloha – sociální služby

Den dětí v Kolpingově domě

V divadélku………………………

………Na Matějské

5.Dům svatého Vintíře
Cíle projektu:
Dům sv. Vintíře slouží především jako:

 Dům vzdělávání:

Vzdělávací akce, podporující sblížení obou národů a rozvoj
demokratického myšlení. Vzdělávání s historickou, náboženskou,
politickou, kulturní a ekologickou tematikou

 Poutní dům:

Možnost ubytování a stravování pro poutníky ke sv. Vintíři (Gunther)

 Dům setkávání:

Setkávání skupin Čechů a Němců, generací, křesťanů a nekřesťanů

 Rekreační dům:

Možnost dovolené a rekreace v regionu pro skupiny a jednotlivce,
včetně podporovaných skupin ze sociálně slabších vrstev

Adresa: Dobrá Voda u Hartmanic č.4, 342 01 Sušice

30. září 2009 ukončilo naše sdružení po deseti letech pronájem Domu sv. Vintíře
na Šumavě.
Objekt byl navrácen Českobudějovickému biskupství, které uspokojivě vyrovnalo
finanční vklady naší Kolpingovy rodiny do rekonstrukce objektu.
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Výsledky hospodaření za rok 2009 celkem, po započtení ztrát minulých období :
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Kolpingův dům

Kontaktní adresa:

Bohnická 32
181 00 Praha 8
Tel.:
Fax:
mobil:

+420 283 850 113
+420 283 851 547
+420 603 297 833

e-mail: kolping@kolpingpraha.cz
www.kolpingpraha.cz
Bankovní spojení:

Komerční banka Praha 8
číslo účtu: 120730227/0100
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