Plano Estratégico da Rede Itaka-Escolápios, 2015-2021
(Aprovado pelo Conselho Assessor e a Diretoria da Fundação no dia 28 de janeiro de 2015)
A. MISSÃO
Contribuir na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, mediante a educação e evangelização, especialmente da
infância e juventude mais vulnerável, sendo plataforma de missão compartilhada, assim como espaço de convocatória e de
participação nas Escolas Pias.
B. VISÃO
Ser uma rede internacional consolidada e com enraizamento local, integrada na vida e missão das Demarcações e
Fraternidades das Escolas Pias, impulsionadoras da Comunidade cristã escolápia e do seu trabalho evangelizador, educativo e
social, atualizando os passos de São José de Calasanz.
C. PRINCÍPIOS E VALORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identidade cristã e escolápia. Partindo do Evangelho, como inspiração fundamental, Itaka-Escolápios participa na
Igreja desde o carisma de Calasanz e a missão específica das Escolas Pias, às quais pertence.
Opção pelos mais vulneráveis (pobres). Itaka-Escolápios responde à realidade das pessoas empobrecidas e
trabalha para eliminar as causas que geram vulnerabilidade e exclusão; focada especialmente nas crianças e jovens.
Missão integral. Itaka-Escolápios age nas três dimensões da missão escolápia (educativa, evangelizadora e
transformação social), desde a convicção de que essas enriquecem-se e retroalimentam-se.
Compromisso voluntário. Itaka-Escolápios fundamenta sua ação no voluntariado; abre-lhe espaços, prioriza-o e
promove-o em todos os seus projetos, pelo seu valor educativo e como expressão de compromisso generoso no favor
de outras pessoas.
Gestão responsável. Itaka-Escolápios aposta no trabalho em equipe, na geração de confiança e na austeridade do
seu funcionamento, assim como na sustentabilidade (de pessoas, identidade e recursos econômicos) ao longo prazo
dos seus projetos.
Trabalho em rede. Itaka-Escolápios entende a si mesma como uma rede escolápia que funciona com critérios de
solidariedade, interdependência e corresponsabilidade.

D. LINHAS ESTRATÉGICAS
I. Contribuir para o fortalecimento das Escolas Pias e crescimento dos que participam nelas.
1.
2.
3.
4.
5.

Apoiar o Movimento Calasanz globalmente e no lugar ou presença concreta, proporcionando recursos humanos,
conhecimento, organização e formação, assim como ajudando a assentar a cultura vocacional.
Colaborar no início e caminhada das presenças escolápias.
Impulsionar o início e consolidação das Fraternidades, oferecendo colaboração nos seus processos formativos.
Também colaborar com os processos formativos da vida religiosa escolápia.
Promover novas iniciativas, para ampliar e fortalecer a base social de Itaka-Escolápios (voluntariado, colaboradores
etc.) em atitude convocadora para a missão compartilhada e a Comunidade cristã escolápia.
Oferecer aos religiosos, aos membros das Fraternidades e àqueles que participam na missão compartilhada e nas
etapas de discernimento um espaço significativo e exigente de compromisso, adaptado às variadas situações vitais e
que possa crescer gradualmente.

II. Enriquecer a missão escolápia na sua dimensão educativa, pastoral e de transformação social, respondendo às
necessidades detectadas.
6.
7.
8.
9.

Aumentar os recursos oferecidos aos centros educativos, para avançar na linha de escola integral e aberta em tempo
estendido: educação em valores, ações de sensibilização, iniciativas socioeducativas, formação pastoral, promoção e
acompanhamento do voluntariado.
Favorecer a vinculação de Itaka-Escolápios à comunidade educativa e paroquial (famílias, professores, funcionários,
ex-alunos, vizinhança) através de ações de comunicação e propostas específicas.
Reforçar a parceria institucional entre cada obra escolápia com a sede de Itaka-Escolápios, no marco do
organograma demarcacional e da presença escolápia local.
Pôr em andamento iniciativas que abordem as novas necessidades em cada lugar, especialmente, aquelas que nos
coloquem como entidade de referência no âmbito socioeducativo.

10. Avançar na qualidade dos nossos projetos, cuidando das diferentes fases: identificação, implementação e avaliação.
Com ferramentas que ajudem na melhoria contínua dos processos.
11. Melhorar a sustentabilidade econômica dos projetos, tanto no âmbito da captação de recursos locais quanto de
recursos da Rede Itaka, potenciando o financiamento público, privado e eclesial, e aproveitando as possibilidades dos
lugares onde estamos.
III. Trabalhar e compartilhar em rede escolápia, assim como em redes eclesiais e sociais.
12. Dar a conhecer a realidade de Itaka-Escolápios e as possibilidades que oferece para o crescimento das
Demarcações, Fraternidades e missão escolápia.
13. Potenciar a rede Itaka-Escolápios nos lugares onde está agindo, avançando em identidade, participando nessa rede e
na presença local.
14. Gerar as equipes internacionais necessárias ao serviço da rede, em conexão com as equipes demarcacionais e
locais. Essas equipes internacionais contarão com seus responsáveis, planificações e objetivos definidos.
15. Promover e participar em parcerias com outras redes eclesiais, educativas e sociais afins.

