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1. Úvod

„Tento muž, Adolf Kolping, psal dějiny církve. A sice ty dějiny, ve kterých člověk hraje hlavní roli…………….“ 
(Jan Pavel II)

Adolf Kolping je právem považován za jednoho z průkopníků postojů, které dnes nazýváme sociálními principy. 
Vezmeme-li např. princip „obecného blaha“, vybaví se nám často citovaný Kolpingův výrok: “Je třeba poznávat 
nouze a bolesti naší doby a pak adekvátně jednat.“ Tento postoj Adolf Kolping nejen slovně formuloval, nýbrž 
svým osobním příkladem a jednáním také uváděl v praxi. Před bolestmi své doby nezavíral oči, ale svým 
osobním přispěním se neúnavně podílel na  řešení  tehdejšího  sociálního problému.

Ve stejném duchu a k podobnému jednání vyzývá křesťany i  Katolická sociální nauka. Povzbuzuje věřící ke 
konkrétním činům a očekává jejich odpovědi na bolesti naší doby.  Příklad Adolfa Kolpinga samozřejmě inspiru-
je ke konkrétním rozhodnutím také jednotlivé členy jeho díla, kteří naplňují Kolpingův odkaz v nejrůznějších 
projektech.

Každý křesťan, který pozoruje dění kolem sebe, jistě vnímá, že i dnes existuje celá řada sociálních problémů, 
které volají po nápravě. Jednak stále přetrvávají staré problémy pracovního světa a společnosti, jako např. 
vykořisťování obrovského množství závislých zaměstnanců, ba i celých rodin, především těch s více dětmi, kteří 
pracují za minimální mzdu a v těžkých podmínkách.  Miliardy lidí žijí v nejhorší bídě, miliony jich nemají přístup 
ke vzdělání.  A objevují se i nové sociální problémy:  lidé musí utíkat ze své vlasti, aby zachránili holé životy.

Kolpingovo dílo se snaží na tyto staré i nové výzvy odpovídat. V mnohých zaostalých zemích se podařilo založit 
a vybudovat malé kolektivní podniky-družstva, kde si lidé vzájemně pomáhají  a současně využívají společné 
vlastnictví k základní obživě.  Kolpingovo dílo jim darovalo základní  prostředky a dohlíží na to, aby sloužily 
celému spolku a širšímu okolí k zajištění základních životních potřeb. Může se jednat např. o vybavení dílen, 
nákup zemědělských strojů, vybudování skladu kávy, ale také o hloubení nových studní v suchých oblastech 
nebo výstavbu zdravotnického zařízení. Mnozí příjemci pomoci se často sami stávají nositeli Kolpingovy 
myšlenky a ve svém okolí a zemi rozšiřují nové formy spolupráce, které pomáhají lépe zvládat hospodářské 
těžkosti.

Mezi základní otázky přežití lidstva řadí Kolpingovo dílo nejen zajištění potravy, ale také udržení míru a ochranu 
všeho stvořeného. Proto podporuje angažovanost svých členů ve věcech veřejných a politice a snaží se na 
různých úrovních ovlivňovat politická rozhodnutí a formulaci zákonů. Např. v Evropském parlamentu, kde je 
Mezinárodní Kolpingovo dílo nositelem statutu poradce,  se přes 20 let snaží jako zástupce neziskových 
organizací vyvíjet iniciativy, kterými působí na zákonodárce při formulaci nových zákonů v duchu ochrany 
základních křesťanských a humanitárních hodnot.
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2. Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali finanční nebo věcný dar,
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Instituce, organizace, obce:

•  MPSV ČR

•  Magistrát HM Prahy

•  MČ Praha 8

•  MČ Praha 6

•  MČ Praha 3

•  Potravinová banka

•  Římskokatolická farnost Bohnice

•  Leap-ZŠ Jarov

Nadační fondy a nadace:

•  Českoněmecký fond budoucnosti

•  IWAP

•  Nadace Naše dítě

•  Nadační fond ČEZ

•  Weil Gotshall

V roce 2015 nás podpořili ...

Podnikatelské subjekty, firmy:

•  Karlovarské minerální vody

•  Kočka

•  Marine Harwest

•  Medea kostýmy-paní Marcoňová 

•  Rossmann

•  Seznam.cz

•  Xenylla

Zahraniční instituce:

•  Bistum Erfurt

•  Kolping Dresden-Meissen

•  Kolping Regensburg

•  Kolping Schweiz

Fyzické osoby:

•  Boková Ludmila

•  Fürst Jitka

•  Jílková-Michková Lucie

•  Klimeš Štěpán

•  Košický Patrik

•  Kožuská Tereza

•  Mátl Vít

•  Mitrovských rodina
 
•  Růžička Jan

•  Stieberová Marie

•  Šťastný Robert

•  Vikus Michal

•  Zemanová Jana
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 3. Organizační struktura

Mezinárodní Kolpingovo dílo

Kolpingovo dílo ČR

Kolpingova rodina

sídlo Praha 8,
Bohnická 32

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

 I. Základní poslání svazu:

1.      
 

2.  
 

3. 

 

řednictvím sociálních služeb

4.
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5. Poskytované sociální služby

1. Azylový dům   

Poslání:

Cílová skupina: 
•

•

Cíl:  
•
•  nančních problémů.
•
•
•

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

 

Prostory: 

Okamžitá kapacita:  22 lůžek

Cena: 90 Kč dospělý a 60 Kč na dítě/den

Počet ubytovaných osob:  38 klientů (16 dospělých a 22 dětí)

Počet odmítnutých žadatelů z kapacitních důvodů: 70

Průměrné trvání pobytu: 16 měsíců

Počet přepočtených prac. úvazků:  5,9 

Praxe studentů: více než 1 000 hodin

Náklady 3 064 473 Kč
Osobní náklady 2 313 145
Materiálové náklady 150 573
Energie 215 754
Údržba 95 250
Spoje 36 000
Nájemné 93 093
Ekonomické služby 70 263
Školení a kurzy 27 916
Ostatní služby 24 700
Pojištění služeb 3 900
Volnočasové aktivity klientů 32 098
Dary klientům 1 781

Finanční zdroje 3 064 473 Kč
HM Praha 550 000
MČ Praha 6 a 8 73 000
MPSV 1 400 000
Nadace 351 333
Dary 185 536
Příjmy za ubytování 472 295
Za fakultat.služby 14 997
Ostatní 17 312
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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
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

Prostory:   3 tréninkové byty na území MČ Praha 3 a 9             

Cena: služba je poskytována zdarma 

Počet podpořených osob:  18

Počet hodin přímé práce:   302

Počet přepočtených pracovníků:  1

Náklady 545 000 Kč
Osobní náklady 470 810
Materiálové náklady 26 000
Spoje 4 000
Ekonomické služby 25 000
Školení a kurzy 10 000
Ostatní služby 4 190
Dary klientům 5 000

Finanční zdroje 545 000 Kč
HM Praha 60 000
MPSV 239 000
Nadace 189 948
Dary 11 000
Příjmy od firem 15 200
Ostatní 29 852
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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:

Okamžitá kapacita: 6 lůžek  (1 krizový byt)

Cena: služba je poskytována zdarma 

Počet ubytovaných osob: 124 klientů  (51  dospělých a 73 dětí)

Počet hodin přímé práce:     179

Počet přepočtených úvazků:  1,75

Náklady 946.600 Kč
Osobní náklady 778.262
Materiálové náklady 25.179
Energie 64.459
Spoje 10.000
Nájemné 30.000
Ekonomické služby 30.000
Školení a kurzy 5.000
Ostatní služby 1.700
Pojištění služeb 2.000

Finanční zdroje 946.600 Kč
HM Praha 240.000
MPSV 550.000
Nadace 28.600
Dary 46.600
Kolping Praha 8 31.400
Ostatní 50.000
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Únor: Návštěva  divadélka, Aquaparku a Matějské poutě - matky s dětmi

                  Účast členů na setkání Kolpingových rodin na Vyhlídce v Češkovicích u Blanska

 Výlet členů a matek s dětmi do Třešťě-prohlídky betlémů

 Divadlo Brodway-účast 4 klientek

 Karneval u Salesiánů-účast matek s dětmi

Březen: Divadelní a cirkusové představení pro matky s dětmi

Duben:  Slet čarodějnic na zahradě Kolpingova domu

 Putování členů Šáreckým údolím - příprava na Mezinárodní mírové putování

Květen: Účast na Starobohnickém posvícení-sbírka

 Květná neděle v naší farnosti Petra a Pavla

 Úprava zahrady 

 Návštěva žáků ZŠ Jarov – prohloubení partnerství a patronátu školy nad azylovým domem

 Zájezd členů spolku do Kolína nad Rýnem-po stopách Adolfa Kolpinga

Červen: Přednáška o výchově dětí pro matky u Salesiánů

 Převzetí sbírky bot z Německa od partnerské organizace Kolping Dresden-Meissen

 Česko-německé partnerské setkání v Kloster Marienthaal u Görlitz

Červenec, srpen:  Návštěvy ZOO, Dinoparku a koupaliště Stírka-skupina matek s dětmi

Září:           Víkendový seminář pro klientky v Kralupech – nabídka Sdružení azylových domů

                   Zahájení kurzu plavání pro matky s dětmi a PC kurzů

Říjen:         Česko-německé partnerské setkání v Češkovicích u Blanska

6.  Činnost členů spolku a volnočasové aktivity klientů
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Listopad: Dentální hygiena – návštěva matek s dětmi ve fakultní nemocnici

 Procházka zimní Prahou s výkladem – nabídka člena spolku klientkám AD

Prosinec:  Mikuláš ve farním kostele

 Benefiční koncert u Salvátora

 Strom splněných vánočních přání pro matky s dětmi v obchodním centru Krakov

 Vánoční pečení a Starobohnické vánoční těšení 

 Lední revue – pro matky s dětmi

 Společná oslava Silvestra a Nového roku v Kolpingově domě
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7. Fotografická příloha

Zahrada

Rukodělné činnosti
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Pekařka

Kurz plavání
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Boty z Německa

Sáňkujeme
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Vánoce v kostele

Řídíme
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8. Hospodářský výsledek
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Kolpingův dům
Kontakty:

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
internetové stránky: www.kolpingpraha.cz
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