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Fundamentul:

• Persoana şi mesajul lui Isus 
Cristos

• Învăţătura Social-Catolică

• Mesajul şi viaţa Fericitului 
Adolph Kolping

1813-1865

• Liniile Directoare ale 
Organizaţiei
Kolping Internaţional
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Istoria...
• 1858 – prima asociaţie in Bucureşti
• 1859 – Timişoara

• 1927 – Înfiinţarea organizaţiei calfelor catolice 
din România în Oradea

• 1940 - existau 55 de asociatii in Transilvania,
Banat, Bucovina 

1991 l  1 i  î fii t ă F ili  K l i  Bl j• 1991 – la 1 mai se înfiintează Familia Kolping Blaj

• 1995 – Înfiinţarea Kolping România cu sediul în 
Timişoara

• 1997 – Kolping România îşi mută sediul în Braşov

77 asociaţii
1.887 membri
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KOLPING IN LUME

 în peste 62 ţări 

 peste 5.000 de asociaţii Familia Kolping

 aproximativ 500.000 membri aproximativ 500.000 membri

Kolping România este o organizaţie formată din membri, o comunitate 
de acţiune şi formare. Promovăm iniţiative concrete şi acţiuni durabile 
pentru dezvoltarea societăţii.

Kolping România şi-a asumat următoarele scopuri şi sarcini:
-să-şi formeze membrii spre a se afirma ca buni creştini în lume, şi 
anume în profesie, căsnicie şi familie, în Biserică, societate şi stat;p , ş , , ş ;
-să ofere servicii şi ajutor atât membrilor săi, cât şi altora;
-prin activităţile membrilor săi, sau ale grupurilor sale, să favorizeze 
bunăstarea generală şi să acţioneze pentru înnoirea permanentă a 
Bisericii şi a societăţii.

Valori
- Respectarea demnităţii umane;
-Solidaritate;

b l-Promovarea binelui comun.

Viziune
Viziunea noastră este edificarea unei societăţi, care să aibă la bază 
principiile sociale ale vieţii creştine: personalitate, solidaritate, 
subsidiaritate. Din cele trei principii de bază rezidă binele comun şi 
sustenabilitatea.
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Muncă de asociaţie

Voluntariat
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-Livrare de pachete 
cu ajutoare
-colaborare cu 
cantine sociale 

Activităţi social-caritative:

(Uivar, Timişoara, 
Gheorgheni)
-colaborare cu 
Organizaţia 
CARITAS (câteva 
proiecte)
-tabere sociale 

t  ii (B t  pentru copii (Banat, 
Transivlanai)
-ajutoare pentru 
sinistraţi
-donaţii de cărţi 
pentru Republica 
Moldova

Comunitate
Activităţi comune cu ocazia 
sărbătorilor creştine

Activităţi sportive, 
concursuriActivităţi culturale 

– teatru, scenete, 
dansuri populare

Întâlniri de parteneriat 
în ţară şi străinătate

Serbare câmpenească, 
festival de gulaş,
Excursii, drumeţii
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Spiritualitate

Liturghii
Pelerinaje

bTabere, semianrii
Exerciţii spirituale

Zile comemorative Înâlniri ecumenice

Iniţiative referitoare la tematica “familia”
Serbări

Weekend petnru taţi şi copii

Seminarii, ateliere de lucru, tabere
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Hotel Kolping Brasov

Promovarea valorilor democraţiei şi a 
spiritului civic
Seminarii politice
Congrese
Campanii  în vederea cunoaşterii drepturilor cetăţeanului, a 
legilorlegilor
Teatru social
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Campanii 

Întâlniri internaţionale de tineret

Campanii petnru protejarea 
mediului înconjurător

Drumeţii petnru pace, marşuri tematice
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Centrul Kolping de Formare Practica 
in Turism

• Este un proiect al Organizatiei Kolping Romania.

• Este integrat in Hotelul Kolping Brasov 

• Sunt organizate cursuri de formare profesionala in 

turism: bucatar, ospatar, camerista, bucatar 

specialist.

• Sunt organizate stagii de practica in domeniul 

hotelier
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• Centrul de Formare are doua locatii: Brasov si 
Caransebes - Pensiunea Kolping 

• In ceea ce priveste cursurile de formare atat partea 
d  t i  t i t  d  ti   l  i  h t l l i de teorie cat si partea de practica au loc in hotelul si 
pensiunea scoala.

• Ambele locatii functioneaza dupa modelul firmelor 
de exercitiu din Germania

• Bazele acestui tip de firma au fost puse in anul 2006 
in parteneriat cu Hotelul Kolping Frankfurt

• Veniturile obtinute din activitatile economice

(cazare, evenimente, seminarii) sunt investite in 

programe de formare profesionala, proiecte sociale, p g p , p ,

campanii de protectia mediului.

• In cele doua centre persoanele care provin din 

grupuri defavorizate sunt sprijinite pe toata duratagrupuri defavorizate sunt sprijinite pe toata durata

cursurilor sau a stagiilor de practica in vederea

integrarii sociale.
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Hotel Kolping
Brasov

Hotel Kolping
Caransebes
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Formare profesională

Zidari

Vâ ăt i Vânzători –
nealimentare

Vânzători alimentare

(Blaj)

Cursuri de croitorie 
(Odorheiu 
Secuiesc, Cristuru 
Secuiesc)

Curs de calculator

(Sfântu Gheorghe)
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Bucătar
Ospătar

(Braşov, Caransebeş)

Orientare profesională 
“Fit for Future”
Locuri de pracitcă
Lucrări de diplomă
(Braşov)
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Proiectul “Casa Kolping din Braşov”

Proiectul “Casa Kolping din Caransebeş”
Proiectgrădinărit
Ateliere protejate
Locuri de practică
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Motoul anilor 2011 - 2013:
Muncă de voluntariat: “Fii activ!”

Suntem Kolping – actionam solidar!
Wir sind Kolping – wir handeln solidarisch!
Kolping követői vagyunk – szolidárisan cselekszünk!g g

Concurs, pentru toate asociaţiile 
Kolping
- Minim o acţiune de voluntariat pe an;
- Minim 10 persoane în echipa 
organizatoare (membrii, nemembrii);
- durata: total minim 24 ore

Prezentarea acţiunilor şi 
premierea:
În cadrul anualei Adunări generale 
Kolping România

Internet

www.kolping.ro
www.caransebes.kolping.ro
www.hotel.kolping.ro
www.formare.kolping.ro
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