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1. Úvod

Ideje a zásady  Mezinárodního Kolpingova díla (MKD)

Hlavní idea

Jsme společenstvím křesťanů, které chce být prospěšné svým členům a svému okolí. Povzbuzujeme se k sociál-
ní angažovanosti a spravedlivému spoluutváření světa. Vede nás naše víra v Ježíše Krista, katolická sociální 
nauka a a příklad našeho zakladatele Adolfa Kolpinga. 

Hlavní zásady

1. Jsme křesťané
 a) MKD je součástí katolické církve
 b) Práce MKD vychází z katolické sociální nauky
 c) MKD jako katolická organizace přináší křesťanské hodnoty do běžné společnost
 d) MKD umožňuje osobní zkušenosti s vírou

2. Jsme rodina
 a) MKD je demokraticky organizovaný svaz
 b) Každý člen některé Kolpingova rodiny se stává současně členem MKD
 c) Kolpingovy rodiny poskytují členům všech věkových kategorií zázemí a orientaci
 d) MKD tvoří prostřednictvím své sítě celosvětové solidární společenství

3. Ochraňujeme  důstojnost člověka
 a) MKD stojí za názorem, že lidská bytost má svou důstojnost od počátku až do konce života
 b) MKD posiluje odpovědný postoj jednotlivců k vlastnímu životu rozvojem osobních vloh a předpokladů
 c) MKD podporuje manželství a rodinu jako základní předpoklad pro osobní rozvoj člověka a jako záro- 
  dečnou buňku společnosti
 d) MKD pracuje na prosazení mezinárodní sociální spravedlnosti

4. Doprovázíme člověka v pracovním světě
 a) MKD se zasazuje za křesťanské přístupy k práci
 b) MKD spoluutváří spravedlivý pracovní svět
 c) MKD nabízí profesní a další vzdělávání
 d) MKD podporuje profesní a hospodářskou samostatnost
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5. Podílíme se na utváření společnosti
 a) MKD podporuje komplexní vzdělávání člověka
 b) MKD podporuje své členy ve formování postojů
 c) MKD posiluje své členy k samostatnému jednání
 d) MKD motivuje a připravuje své členy k působení a práci v politice a společensky relevantních skupi-

nách
 e) MKD přebírá zodpovědnost za mnohé společenské úkoly
 f) MKD zaujímá konkrétní postoje k různým společenským proudům
 g) Členové MKD se cítí zodpovědní jak za sebe, tak za společnost

6. Jsme mezinárodní solidární síť
 a) MKD zakládá po celém světě Kolpingovy rodiny jako svépomocné skupiny a svazy
 b) MKD potlačuje bídu ve všech jejích formách prostřednictvím sociální a rozvojové pomoci Kolpingova 

díla a Nadace Adolfa Kolpinga

7. Spoléháme se na dobrovolnictví
 a) Dobrovolníci i placení pracovníci spolupracují společně na realizaci svazových cílů a vzájemně se 

doplňují dle těžiště jejich různého pracovního poslání
 b) Dobrovolné řídící síly představují nejdůležitější pojítko mezi členy
 c) Programy a aktuální zaměření činnosti jsou předkládány demokraticky zvolenými gremii
 d) Placení pracovníci jsou zodpovědní za uvádění usnesení a závěrů svazu do praxe
 e) Placení pracovníci jsou povinni podporovat dobrovolné pracovníky při jejich práci
 f) Volené řídící orgány MKD zastupují záležitosti a zájmy členů
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2. Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali finanční nebo věcný dar,
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Instituce, organizace, obce:
•  Arcibiskupství pražské
•  Cestazasnem.cz
•  Divadlo Karla Hackera
•  Gan Bejachad
•  IWAP
•  LEAP-ZŠ Jarov
•  Magistrát hl. m. Prahy
•  MČ Praha 8
•  Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR
•  MO ČRS Praha 4 - Pankrác
•  Potravinová banka, z.s.
•  Římskokatolická farnost u sv. 

Petra a Pavla Praha – Bohnice
•  Úřad práce hl. m. Prahy
•  ZOO Praha
 
Nadační fondy a nadace:
•  Česko-německý fond budoucnosti
•  Nadace ČEZ
•  Nadace člověk člověku
•  Nadace Naše dítě
•  Nadační fond J&T
•  Nadační fond Tesco
•  Výbor dobré vůle, Nadace Olgy 

Havlové
•  Weil-Gotshall nadační fond
 

V roce 2014 nás podpořili ...

Podnikatelské subjekty, firmy:
•  Adámek – kontejnery
•  Aquacentrum Šutka
•  CN Resources International 

(CZ) s.r.o.
•  CP Invest Investiční
•  ČEZ a.s.
•  ExxonMobil Business Support 

Center Czechia
•  James Cook Languages s.r.o.
•  Kočka s.r.o.
•  Kooperativa pojišťovna a.s.
•  Koupaliště Stírka
•  Live Nation
•  Marine Harwest
•  Medea Kostýmy

– pí Marcoňová
•  Rádio Kiss
•  Pragokoncert Bohemia a.s.
•  Teri s.r.o.
•  Tesa tape s.r.o.
•  Tesco Stores ČR a.s.
•  Xenylla s.r.o.

Zahraniční instituce:
•  Kolping Schweiz
•  Kolping Dresden-Meissen 

Fyzické osoby:
•  Batková Lucie
•  Blažková Marie
•  Boková Ludmila
•  Churaňová Anežka
•  Jakoubková Irena
•  Janatková Iva
•  Kejval Stanislav
•  Koenig Andreas
•  Köpperová Dagmar
•  Kořínek Zdeněk
•  Košický Patrik
•  Kozáková Blanka
•  Kožuská Tereza
•  Kubátová Máša
•  Krejčí Jan
•  Liška Viktor
•  Lepša Petr
•  Mátl Vít
•  Müllerová Ludmila
•  Obraztsov Vladimír
•  Outrata Edvard
•  Petříš Aleš
•  Procházková Mína
•  Purnochová Markéta
•  Růžička Jan
•  Sadil Michal
•  Staňková Marie
•  Stieberová Marie
•  Svobodová Marie
•  Ševčík Bohumil
•  Šťastný Robert
•  Tomek Karel
•  Zeman Václav
•  Zemanová Jana
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Kněz, sociální reformátor, pedagog, publicista, otec tova-

Před 200 lety - přesně 8. 12. 2013 -  se Adolf Kolping naro-
dil. Svými myšlenkami zažehl později celosvětové sociální 

ale především pro své odhodlání dosáhnout vytčených cílů. 
Vždy zdůrazňoval osobní úsilí, ba přímo povinnost jedince, 
udělat pro svůj vlastní rozvoj maximálně možné. To také 

jšího Kolpingova díla (požadavek celoživotního vzdělávání). 

faktuře

24–31 let    

chrlení krve).

noritů

1847 – předsedou prvního katolického spolku tovaryšů

Zakládá první tovaryšské domy, coby střediska pro míst-
ní mladé řemeslníky, jejichž životy tvrdě poznamenala 

„…nově uspořádat jejich zcela rozvrácený společenský život, vytvořit pro ně příležitost, jak zůstat dobrým 

 

3. Adolf Kolping – 150 let od úmrtí
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1862 – byl „otec tovaryšů“ jmenován papežským tajemníkem

† 4. prosince 1865 

1852 existovalo čtyřiadvacet spolků, 1854 jedenadevadesát, 1858 sto osmdesát pět
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Kolpingovo dílo

tivně účastní společenského dění včetně politické angažovanosti, ale především usilují  prostřednictvím různých 

Kolpingova rodina.

Jednota katolických tovaryšů.
Kolpingových domů.

1848–1898.
 Tyto jednoty naplňovaly myšlenku Adolpha Kolpinga, pomoci mladým 

zájmy jako přednášky, poutě, ochotnické divadlo apod.

činnost organizace (již pod novým názvem „Kolpingovo dílo“) znovu obnovuje. Občanské sdružení Kolpingovo 
dílo České republiky (KD ČR) vzniká 21. října 1992 
bylo 

Sídlem centrálního svazu Žďáře nad Sázavou. Základním článkem Kolpingova díla 

 byla založena Kolpingova rodina Praha 8.
srpnu 1994, kdy byl slavnostně 

 

 
dostaly do situace ohrožující zdraví či život.

Eurofamilia 
 , 
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Mezinárodní 
mírové putování Kolpingova díla: 

Kolpingův dům byl  

16. srpna 2014 oslavil Kolpingův dům 20 let od svého otevření.
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 5. Organizační struktura

Mezinárodní Kolpingovo dílo

Kolpingovo dílo ČR

Kolpingova rodina

sídlo Praha 8,
Bohnická 32

ynidor yvogniploKynidor yvogniploK
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Shromáždění členů

Představenstvo
• statutární orgán sdružení, řídí jeho činnost 

mezi jednotlivými shromážděními členů
• ze své činnosti se zodpovídá shromáždění 

členů 
• je voleno tajným hlasováním 

Složení představenstva:
Předseda 

Tomáš Kašpar

Sekretář, statut. zástupce

Další členové
Blanka Mühlhoferová 

Petr Matiá šek

Revizní komise
•  kontroluje práci představenstva
• kontroluje hospodaření sdružení

• kontroluje činnost jed-
notlivých projektů

• je volena shromážděním členů

Složení revizní komise:
Předseda

Václav Baše

Členka
 Jitka Krausová

Členka
Vladimíra Mimrová

Duchovní správce

Kolpingova rodina sídlo Praha 8, Bohnická 32
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6. Poslání a cíle

… bolesti doby vám ukážou, co máte dělat…    (A. Kolping)

Kolpingova rodina navazuje svou činností na Program Mezinárodního Kolpingova díla

 I. Základní poslání svazu:

Kolpingovo dílo v  duchu katolické sociální nauky přispívá svou činností k  obecnému blahu a  humanizaci 
společnosti, a to především v následujících  oblastech:

1. Manželství a rodina.       
 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. 

2. Práce a povolání. 
 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.   

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

 Cíl: Aktivní účast všech členů na demokratickém spoluutváření společnosti.  

Na základě místních potřeb se členové Kolpingova díla rozhodují pro konkrétní zaměření své práce.

II. Základní poslání Kolpingovy rodiny Praha 8 je pomoc a podpora ohrožené rodině poskytovaná prost-
řednictvím sociálních služeb
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7. Poskytované sociální služby

1. Azylový dům   

Poslání:

Cílová skupina: 
•

•

Cíl:  
•
•  nančních problémů.
•
•
•

Základní činnosti: 
•  Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
•  Poskytnutí ubytování.
•

 

Prostory: 

Cena:

Počet ubytovaných osob:

 2927

Celkový počet oprávněných zájemců: 48 dospělých

V červnu 2014 předala Mgr. Jana Zemanová po 20 letech řízení sociálních služeb Ing. Jiřímu Musilovi.

46 (19 dospělých a 27 dětí)

Celkový počet pracovníků: 11 – přepočtených na celé úvazky: 5,9

Praxe studentů: více než 1 000 hodin

Celkové náklady 3 027 081 Kč
Materiál 243 807
Energie 242 000
Údržba 109 587
Služby 261 867
Osobní náklady 2 143 888
Ostatní náklady 25 932 

Celkové výnosy 3 027 081 Kč
MPSV 1 377 000
Magistrát HMP 532 000
Tržby za služby 439 834
Dary a příspěvky 583 007
Ostatní 95 240
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Poslání: 

Cílová skupina:  
• 

 nančního zajištění rodiny. 
• 

jiná pomáhající organizace.

Cíl:     
• 
• 
• Získat bydlení dlouhodobého charakteru.
• 

Základní činnosti:

•

•  Skupinové (zprostředkování rekvalifi
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• 

c) Sociálně terapeutické činnosti 
•
• pomoc psychoterapeuta

Prostory:
                 Kolpingův dům

Cena: služba je poskytována zdarma

Počet podpořených osob:

553

Celkový počet pracovníků:

21 uživatelů (8 dospělých a 13 dětí)

5 – přepočtených na celé úvazky:0,9

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí pomoc s vyřizováním sociálních dávek, 
doprovod při úředním jednání, zprostředkování právní porady

Celkové náklady 416 788 Kč
Materiál 13 587
Služby 49 553
Osobní náklady 352 941
Ostatní náklady 707 

Celkové výnosy 416 788 Kč
MPSV 218 000
Magistrát HMP 67 500
Dary a příspěvky 117 351
Ostatní 13 937
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3. Krizová pomoc

Poslání:

Cílová skupina: 
•

•

Cíl:     
•  Stabilizace akutního krizového stavu. 
•  Minimalizace jeho dopadů.
•  Zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru.

Základní činnosti:
•
•  Poskytnutí stravy.
•
•

Prostory:

Cena: služba je poskytována zdarma

Počet ubytovaných osob:

 361

Celkový počet pracovníků:

Celkové náklady 900 636 Kč
Materiál 29 872
Energie 82 601
Údržba 17 579
Služby 96 664
Osobní náklady 660 030
Ostatní náklady 13 890 

Celkové výnosy 900 636 Kč
MPSV 529 000
Magistrát HMP 247 500
Dary a příspěvky 88 136
Ostatní 36 000

112 (50 dospělých a 62 dětí)

8, přepočtených na celé úvazky: 1,95
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1)  V dubnu jsme přivítali skupinu mladých členů z Kolpingjugend Südtirol, kteří si udělali výlet do Prahy. Nabídli 
jsme jim průvodcovské služby a byla i příležitost k zábavě a výměně zkušeností s našimi mladými členy. 

2) Přátelé z naší partnerské organizace Kolping Dresden se organizačně podíleli na slavnosti otevření sídla 
Renovabis v Drážďanech. Rádi jsme přijali jejich pozvání a využili příležitost prezentovat při slavnosti činnost 
našeho spolku i Kolpingova domu.

3) 25. května se několik našich členů zúčastnilo každoročního Shromáždění členů Kolpingova díla ČR, spojené-
ho s poutí k blahoslavenému Adolfu Kolpingovi  ve Věžnici na Vysočině. Součástí poutě byla i slavnostní mše 
sv. sloužená kardinálem Dominikem Dukou, který je současně duchovním správcem českého Kolpingova 
díla.

4) Statutární zástupkyně Jana Zemanová měla možnost představit činnost naší Kolpingovy rodiny v průběhu 
německých Katolických dnů, konaných koncem května v Regensburgu. Tato velká katolická akce se koná
v Německu 1x za 2 roky a veřejnosti se v jejím průběhu představují různé katolické organizace, které mají své 
stánky ve veřejném prostoru. Akci doprovází řada přednášek, besed, kulturních a společenských akcí za 
účasti množství světových aktérů (z Česka např.Tomáš Halík, Jan Sokol, řada biskupů a dalších).

5) Skupina našich mladých členů se i v tomto roce v termínu 1.-6.7. zúčastnila každoročního mezinárodního 
tábora Kolping Europa. Týdenní pobyt se společenským a duchovním programem probíhal tentokrát v Ostři-
homi v Maďarsku.

6) Skupina sedmi mužů, členů představenstva diecézního svazu Kolping Regensburg, navštívila v červenci náš 
Kolpingův dům. Seznámili se s činností spolku i Kolpingova domu, vyprávěli o vlastních aktivitách, a na závěr 
pozvali skupinu matek s dětmi na dovolenou do rodinného prázdninového centra v Bavorsku.
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7) Jako každým rokem, tak i v r.2014 pokračovala vzájemná setkání s naší partnerskou organizací Dresden-
-Meissen. Dvě česko-německá setkání  se uskutečnila v termínech  15.-17.8. a 5.-7.9. (Praha a Míšeň). 
Program tvořily ukázky sociální práce (Azylový dům v Praze a Domov důchodců v Míšni), společná pouť
s připomínkou 25 let pádu železné opony (vybralo se 695 euro na AD), rozhovory a vzpomínky členů na dny 
kolem pádu železné opony, prohlídky pamětihodností a návštěva vinice v Míšni a  oslava 20. výročí Kolpingo-
va domu v Praze. Setkání podpořil Česko-německý Fond budoucnosti.

8) Největší událostí r.2014 byla oslava 20.výročí od otevření Kolpingova domu v Bohnicích. Slavnost se konala 
16.srpna na dvoře a zahradě Kolpingova domu. Počasí nám přálo, i když jsme byli na vše připraveni a dvůr 
pro jistotu zastřešili plachtami. Mezi hosty nechyběli přátelé z Mezinárodního Kolpingova díla, paní senátorka 
Adamová z MČ Prahy 8, ředitelka Nadace Naše dítě paní Zuzana Baudyšová, zaměstnanci současní i bývalí 
a samozřejmě matky s dětmi, včetně těch úplně prvních, jejichž děti mezitím dospěly. Všichni se dobře bavili 
za podpory kapely Petra Kadlčka  a lidového romského zpěváka, děti se potěšili s kouzelníkem Františkem 
Starým a všichni měli co jíst a pít. Zlatým hřebem programu bylo sázení stromu přátelství, který nám přivezli 
přátelé z partnerské organizace Dresden-Meissen.
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9. Hospodářský výsledek
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Kolpingův dům
Kontakty:

Bohnická 32
181 00  Praha 8
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