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1.Úvodem 
  
          
 
 

Adolf Kolping  kladl velký důraz na vzdělání a výchovu. Dotýkala se ho především situace  

potulných tovaryšů, dnes bychom řekli kluků po vyučení, kteří v době hospodářské krize kolem roku 

1848 těžko hledali práci, i když ji hledali po celé střední Evropě.  

 

Proto Kolping inicioval zakládání spolků a spolkových domů, ve kterých tito potulní tovaryši 

nalézali zázemí. Mohli se zde na dlouhou dobu ubytovat, dostali pracovní příležitost a především se 

dále  vzdělávali.  Ve volném čase se věnovali smysluplným zábavám, sportu, často hráli divadlo. Už 

v této době Kolping razil, že člověku by se mělo pomáhat takovým způsobem, aby byl schopen se o 

sebe postarat sám (pomoc k svépomoci).  

 

Kolping byl pro tuto věc velmi zapálený. Publikoval články v novinách, psal knihy, jezdil po celé 

Evropě a inicioval zakládání nových spolkových domů. Do Prahy se dostal v roce 1852, kde přednášel 

v zrcadlovém sále Klementina a po jeho návštěvě okamžitě vznikly první spolky i u nás. Těchto 

Kolpingových domů bylo zakrátko velké množství, prakticky v každém větším městě. Kolping zemřel 

předčasně ve věku 52 let na následky velkého vyčerpání. Dne 27.října 1991 byl papežem Janem 

Pavlem II. v Římě blahořečen. 

 

Tovaryšské křesťanské spolky se později přejmenovaly na Kolpingovy rodiny a pod tímto názvem 

jsou ve světě známy dodnes. Jejich práce nese ale dodnes stejný rys: pomáhat potřebným všude tam, 

kde je třeba, ale vždy takovým způsobem, aby byl člověk schopen postarat se později o sebe sám. 

 

V současné době vykonává Kolpingovo dílo angažovanou sociální práci ve více než 50 zemích všech 

kontinentů a  eviduje přes půl miliónu členů. Je nositelem statutu poradce při OSN, Mezinárodním 

úřadu práce (ILO) a Radě Evropy. 

 

Adolf Kolping byl člověk nesmírně širokého záběru, ale celé jeho úsilí a nasazení  za blaho člověka 

se neustále vrací k jednomu zdroji, kterým je rodina. Rodině připisoval velký význam a dobře věděl 

proč: sám říkával, že za vše, co je v něm dobré a ušlechtilé, vděčí své rodině. Vyrůstal v prostředí  

sice  materiálně chudém, ale  bohatém na vzájemné vztahy. Byl přesvědčen, že k dobrému 

rodinnému životu neexistuje žádná jiná alternativa. 

 

Zároveň byl přesvědčen o vlivu rodiny na stav celé společnosti, o tom, že dobrá rodina je podhoubím 

zdravé společnosti. Věděl, že v rodině se utváří předpoklady pro sociální jednání a pro společenskou 

angažovanost, protože v rodině je praktikována skutečná solidarita (silnější se stará o slabšího, 
členové rodiny se vzájemně podporují, dělí se o společné věci i povinnosti). 

 

Kolpingovo dílo navazuje ve svém programu na odkaz svého zakladatele.  V rodině spatřuje 

základní přirozenou buňku lidské společnosti, ale i hospodářského života, nenahraditelnou formu 

soužití, která si zaslouží péči a ochranu ze strany státu. Zásluhy rodiny  pro společnost jsou 

nezpochybnitelné a proto by ochrana rodiny měla být zakotvena v evropské ústavě.  

 
 

                                                                          Zpracovala  Mgr. Jana Zemanová – statutární zástupce 
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2.Poděkování 
 

 

Poděkování patří všem dárcům a příznivcům, kteří v roce 2010 podpořili naše 

aktivity pro ochranu rodiny před patologickými sociálními jevy. Vedle dobrovolníků 

z řad představenstva,  sympatizantů a  členů významně přispěli/y: 

 
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři 

Beata Rajská 

Boková Ludmla 

Binder Petr Hroch 

      C & A Moda 

      Cirkus Bernes (Berousek) 

      Česká spořitelna 

Delloitte 

Divadlo Karla Hackera 

DK Vodníček 

DSA - Asociace žen diplomatického sboru 

Entnerová Lenka 

Forum dárců 

Garris 

Paní Gemelová 

Hotel Jurys 

Internationales Kolpingwerk 

IWAP 

Kosová Jaroslava 

Lata Brandis Ladies Club 

Magistrát hl. města Prahy 

Mátl Vít 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Nadace Člověk člověku 

Nadace Děti, kultura, sport 

Nadace Naše dítě 

Nadace O2 

Nadace Tereza Maxová dětem 

Plesar Martin  

Potoček Jan 
Růžička Jan 

Římskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích 

Stieber Vojtěch 

Sýkorová Věra 

T-mobile  

      ÚMČ Praha 2 

      ÚMČ Praha 6 

      ÚMČ Praha 8 

      ÚMČ Praha 10   

      Yaghobová Jitka   

                        …………a další anonymní dárci     

                    
                                                                             -  5  - 

 



 

 

 

3. Historie Kolpingovy rodiny Praha 8 

 
 
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 2010  eviduje 

naše sdružení  39 dospělých  členů.  
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4. Poslání, postoje, úkoly a cíle 
                    … bolesti doby vám ukážou, co máte dělat ….    (A.Kolping) 
Kolpingova rodina navazuje svou činností na Program Mezinárodního Kolpingova díla 

 

I. Základní poslání : 

Kolpingova dílo v duchu křesťanské solidarity a zodpovědnosti za obecné blaho přispívá  svou 

činností k řešení sociálních problémů. Na základě sociálních potřeb v místě působení organizace 

se členové rozhodují pro konkrétní zaměření své práce.  

                    Kolpingova rodina Praha 8  naplňuje své poslání především pomocí ohrožené rodině. 

 

II. Postoje, cíle, úkoly a prostředky: 

 

1. Manželství a rodina.           
Postoj:         

Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti.  

 

Cíl:        

Důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochrana prostřednictvím zákonných, politických a sociálních 

opatření.  

 

Úkol:      
Hlavním úkolem organizace je posílení a zachování  základních funkcí ohrožené rodiny. 

 

Prostředky:    

Poskytované sociální služby. Společenská a politická angažovanost členů sdružení. 

 

2. Práce a povolání.  
Postoj:  

Práce není jen  nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a  službou společnosti.  

 

Cíl:       

Důstojné postavení člověka v pracovním procesu a poctivá odměna za vykonanou práci.    

       

Úkoly:    
Celoživotní vzdělávání členů. Zvyšování kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním a posílení jejich šancí 

na uplatnění na trhu práce. 

 

Prostředky:  

Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže). 

Kvalifikační a rekvalifikační nabídky uživatelům soc.služeb (kurzy, besedy, přednášky). 

 

3. Společnost a stát. 
Postoj:  

Každý člověk má právo na uznání a ochranu svých základních  lidských práv  a svobod. 

 

Cíl:  

Aktivní  účast členů i uživatelů služeb na demokratickém spoluutváření společnosti.   

 

Úkoly:  Vytvoření základního povědomí o právech a povinnostech občanů a rodičů 

 

Prostředky:  

Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže).Sociálně-právní 

poradenství. 
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5. Organizační struktura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolpingovy rodiny                                                                                      Kolpingovy rodiny 

  

   

 

 

 

 
 

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 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Složení představenstva:                                                          Složení revizní komise: 

                                                                                                            

předsedkyně,statut.zástupce:      Blanka Mühlhoferová                           předseda:                Václav Baše 

sekretář,statut.zástupce:             Mgr. Jana Zemanová                           členka:           Jitka Krausová 

členové:                                      PhDr Ludmila Boková                          členka:             Ing. Jindra Herianová 

                                                    Drahomíra Vaculová   

                                                    Marie Stieberová 

                                                    Petr Matiášek 

                                                    Ing.Karel  Vacula     
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Představenstvo 
 statutární orgán sdružení, řídí jeho 

činnost  mezi shromážděními členů 

 jmenuje vedoucí jednotlivých středisek  

         ze své činnosti se zodpovídá 

            shromáždění členů    

 je voleno tajným hlasováním                                                                                              

Revizní komise 
 kontroluje práci představenstva 

 kontroluje hospodaření sdružení 

 kontroluje činnost a hospodaření 

vedoucích jednotlivých projektů 

 je volena shromážděním členů 

Mezinárodní Kolpingovo 

dílo 

sídlo v Kolíně nad Rýnem 

 

 

 
Kolpingovo dílo ČR 

    sídlo ve Žďáru nad 

Sázavou 

 

 

Kolpingova rodina 
sídlo Praha 8, Bohnická 32 

 

 



 

 

 

6. Aktivity sdružení 

 

 

 

Činnost Kolpingovy rodiny v Praze 8 je strukturována do 2 základních oblastí: 

 

1. Sociální služby 

 

Hlavní činnost sdružení. 
Sdružení poskytuje od r.1994 registrované sociální služby rodinám ohrožených 

sociálním vyloučením, především matkám s dětmi v těžké životní situaci:  

 

 azylové ubytování včetně sociálně-právního poradenství 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 krizovou pomoc 

 

Zaměřuje se na mladé rodiče bez rodinného zázemí a zkušeností, kteří 

vykazují rodičovskou nezralost, jsou ohroženi sociálním vyloučením, popř. 

žijí rizikovým způsobem života. Připravuje je pro samostatný život a 

kompetentní rodičovství. Sociální služby jsou poskytovány v zařízení 

Kolpingův dům a v tréninkových bytech.  

. 

Kolpingův dům byl v roce 2005 v rámci udělování Ceny Olgy Havlové 
oceněn za vynikající realizaci projektu nadací  Výbor dobré vůle. 

 

 

                      

2. Akce pro členy sdružení (i uživatele soc.služeb). 

 

Zahrnuje veškeré akce sdružení určené především jeho členům vzdělávacího, 

společenského nebo volnočasového charakteru. Těchto akcí se rovněž mohou 

účastnit uživatelé sociálních služeb.  Jedná se především o: 

 

- česko-německá setkání mládeže a rodin 

- vzdělávání členů a zaměstnanců (přednášky, kurzy, semináře a besedy) 

- účast na akcích farnosti Petra a Pavla 

- reciproční návštěvy zahraničních i tuzemských Kolpingových rodin 

- výlety a vandrování 

- různé oslavy (výročí, křtiny, svátky matek a dětí )                                                         
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7 .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.  
 

Služba zahrnuje základní prvky: 

- Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy  
- Poskytnutí ubytování 
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

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 2010 poskytli 16 rodičům a 15 dětem, to je celkem 31 uživatelů služby. Matky, 

které v průběhu roku službu ukončily, odešly: v 1 případě do tréninkového bytu, 2 se odstěhovaly 

k partnerovi,  1 byl přidělen MČ sociální byt, 1 přešla do jiného azylového domu, 1 se vrátila 

k rodičům a 1 matka přešla do terapeutické komunity pro drogově závislé. 

 

 

V  Kolpingově domě dlouhodobě praktikovalo 29 studentů z vyšších odborných sociálně-právních 

škol (např. Jabok, Soc-právní Jasmínová ul., Evangelická akademie, Vysoká zdravotní Evropská, 

Sv.Zdislavy Ječná) a 75 studentů se zúčastnilo hromadných exkurzí . 

 

Klientkám, které úspěšně prošly naším programem, nabízíme možnost pobytu v tréninkovém bytu.  

 

 
Celkové náklady na službu azylový dům……………………………....2,111.647 

           Z toho osobní…………………………………………….………1,148.625 

                        Provozní……………………….…………………………..963.022 

 

Příjmy:    Magistrát………………………………………………….……300.000 

                 MPSV ČR……………………….……………….……………..830.000 

                 MČ 6,7,10………………….………………………….………....85.000 

                 Nadace (Naše dítě, Tereza Maxová dětem, O2, T-mobile,  

                              Člověk člověku)………....……………………………..323.207 

                 Sponzorské dary…………………….………….……………….124.321 

                 Příjmy za služby od klientů…………………………….…….…403.254 

                 Příspěvek Kolpingova díla……..……………………….….…… 43.865 
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Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 - služba je poskytována v zařízení Kolpingův dům na adrese Praha 8, Bohnická 32  

   a v 3 tréninkových bytech v Praze  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 vstupu na trh práce 

 
V poskytování služby došlo ke změnám ve smyslu rozšíření služeb v oblasti zvyšování kvalifikace 

uživatelů, které by mělo následně ovlivnit snadnější vstup na trh práce  a celkové řešení nepříznivé 

sociální situace. 

 

Organizaci se podařilo zajistit prostřednictvím sponzora finanční prostředky na rekvalifikační kurzy 

pro uživatele dle vlastního zájmu a výběru, takže bylo možné dosud uhradit: kurz floristky, kurz 

pracovníka v soc.službách zaměřený na pečovatelství a 1 řidičský kurz. Uživatelům, navštěvujícím 

kurzy, bylo zprostředkováno hlídání dětí v době výuky. Současně sponzor poskytl finanční 

prostředky na úhradu celoroční  Open card, takže umožnil uživatelům ve stavu jejich sociální nouze 

kurzy nejen navštěvovat, ale též se dopravovat na mnohá výběrová řízení pro získání zaměstnání. 

7 matek absolvovalo základní PC kurz v učebně Kolpingova domu a získaly osvědčení. 
Do služby bylo zapojeno 49 klientů. 

 

S většinou matek pracovala lektorka praktických činností několikrát týdně individuálně přímo 

v jejich bytě. Zatímco v oblasti vaření, praní a nakupování dosáhly všechny  klientky v průběhu roku 

poměrně dobrých schopností, zůstává u některých velkým problémem udržení pořádku a čistoty, 

přestože jsou schopny tuto činnost při dobré motivaci vykonat velmi dobře. V takových případech 

spoléháme na dlouhodobý dril a spolupráci s psychoterapeutem. 

 

Schopnost rodičů porozumět potřebám svého dítěte byla posilována především videotrenerkou, ale i 

lektorkou praktických činností a socioterapeutkou. Byly sledovány nejen materiální potřeby, ale také 

sociální potřeby dětí, které byly podporovány interaktivní činností s rodičem při běžných i 

volnočasových aktivitách, jako jsou výlety, návštěva divadélka, kurzů plavání. Při těchto činnostech 

si přijdou na své děti, ale také rodiče objevují možnosti, jak s dítětem zábavně trávit volný čas. 

V případě hlubších a trvalejších duševních zranění využívaly klientky služeb psychoterapeuta, který 

pravidelně 1x týdně do Kolpingova domu dochází. 

 

Celkové náklady na službu SAS………………………………………..1,374.177 

           Z toho osobní……………………………………………………..1,070.946 

                        Provozní…………………………………………………….303.231 

Příjmy:  Magistrát…………………..…………………………….………....54.400 

               MPSV ČR………………………………………………….…….610.000 

               Sponzorské dary………………………………………..………...236.304 

               Sbírky……………………………………………………..………..14.000 

               Nadace (Naše dítě, Tereza Maxová dětem, O2, T-mobile,  

                             Člověk člověku)………..……………………………..…473.113                      

               Ostatní……………………………………………………….…..……360 
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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 ohrožující 

zdraví či život,  kterou 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. V případě, že je 

situace velmi složitá a nedaří se nalézt následnou pomoc, byl pobyt prodloužen na 

dobu, potřebnou k nalezení následného ubytování a pomoci. V průběhu pobytu se 

intenzivně pracuje na řešení situace (to znamená na tom, aby se situace uživatelů 

zklidnila a měli se 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.  

 

V roce 2010 poskytl Kolpingův dům krizovou pomoc  44 klientům (21 dospělých + 

23 dětí). Mezi uživateli služby byly 3 těhotné ženy a 3 muži. 

 

 
Celkové náklady na službu…………………………………………….……..344.085 

           Z toho osobní………………………………………………….....149.127 

                        Provozní…………………………………………………194.958 

 

Příjmy:   Magistrát……………………………………….……………...110.000 

                MPSV ČR……………………………………………………..205.000 

                Sponzorské dary………………………………………………..29.085 

 

 
 

Tréninkové byty 

 

V roce 2010 měla 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. 

U klientky žijící v bytě pronajatém MČ Praha 5 došlo v průběhu roku k přepsání 

užívacího práva z naší organizace na klientku. 
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8. ZAMĚSTNANCI 
 

Azylový dům: 
PP:                         ředitelka (0,3) 

                               2  sociální pracovnice  (2x 0,5) 

                               metodické  vedení zaměstnanců a studentů (1,0) 

                                

DPČ:                          tvorba a řízení projektů  

                               údržba 

 

DPP:                          úklid 

                               výpomoc v době dovolených 

 
Externí služby:      účetní 

                               supervizorka 

 

 

Sociálně aktivizační služby: 

PP:                         ředitelka (0,3) 

                               2  sociální pracovnice  (2 x 0,4) 

                               3x pracovnice  sociálních službách (1,7) 

                               psychoterapeut (0,2) 

 

DPP:                          videotrenérka  

 

Externí služby:      účetní 

                               supervizorka  

                               lektor PC-kurzů 

 

 

Krizová pomoc: 
PP:                         ředitelka (0,15) 

                               2  sociální pracovnice  (2x 0,1 %) 

 
 
 

 

         pravidelná případová supervize 

24 hodin na zaměstnance (odborné výcviky, účast na odborných seminářích, 

kurzech a školeních) 
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 Vzdělávání zaměstnanců: 



 
 

 

 

8. Ostatní akce : 
 

1) Uspořádání několika veřejných sbírek ve prospěch soc.práce: z toho 2x při 

bohnických slavnostech, které pořádají  katolická farnost Petra a Pavla společně s MČ 

Praha 8  (posvícení 15.5. a adventní těšení 19.12.) 

 

2) 22.5. Účast členů sdružení na pouti k blahoslavenému Kolpingu ve Věžnici na 

Vysočině za účasti pana arcibiskupa Dominika Duky,spojená s valnou hromadou 

Kolpingova díla ČR  

 

3) 19.6. 50 členů Kolpingova díla Regensburg návštívilo Kolpingův dům v Praze – 

pomáhali jsme připravit program pobytu v Praze, jehož součástí bylo i přijetí skupiny 

pražským arcibiskupem v kapli arcibiskupství pražského 

 

4) 20.6. Návštěva nového pražského arcibiskupa a současně centrálního prezese 

Kolpingova díla ČR Dominika Duky  Kolpingova domu v rámci vizitace bohnické 

farnosti.  

 

5) 2.-5.9. Účast  členů naší Kolpingova rodiny  na Mezinárodním mírovém putování 

Kolpingova díla v Miškovci v Maďarsku 

 

6) 5.-6.11. Setkání Kolpingových rodin v Češkovicích – účast 7 členné skupiny z naší 

organizace -na tomto setkání se kromě zpráv o práci jednotlivých Kolpingových rodin 

také oslavovalo předání státního vyznamenání P.Fráňovi, našemu dlouholetému 

duchovnímu správci, které obdržel za celoživotní práci s mládeží 

 

7) 6.12. Mikulášská nadílka, kterou pro nás uspořádal hotel Jurys Inn. Pozvány byly 

všechny maminky s dětmi z azylového domu i z tréninkových bytů a pracovníci 

Kolpingova domu 

   

8) V rámci  firemního dobrovolnictví nám pomáhali pracovníci České spořitelny s  

pečením  vánočních perníčků, které jsme použili při akci adventní těšení jako odměnu 

každému přispěvateli do naší vánoční veřejné sbírky 

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2010: 
    

Výnosy celkem:    4 296 531 

Náklady celkem:   4 296 339 

Výsledek:                +      192,- Kč 
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9. Obrazová příloha – sociální služby 

 

   
 
  Den dětí v Kolpingově domě 
 

   
 



 
 
 
 

       
 
       Příprava na křest… 

   

       
                                                                                                                        

Dobrovolníci z České spořitelny 

 



 

 

 
 

Kurzy práce s počítačem 

 

 
 

Den otevřených dveří (posvícení ve farnosti) 

 



 

 

 

 

10. Výsledky hospodaření za rok 2010  
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                            Kolpingův dům 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Kontaktní adresa: 

 

 
 
  Bohnická 32 

                                              181 00  Praha 8 

 
Tel.:  +420  283 850 113 
Fax:  +420  283 851 547 
mobil: +420  603 297 833 
 

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

 
Bankovní spojení: 

      Komerční banka Praha 8 
     číslo účtu: 120730227/01 
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