ITAKA-ESCOLÁPIOS FILIPINAS
A presença escolápia no país data de 1995, com a chegada a um país marcado por seu caráter
insular. Composta por mais de 7.000 ilhas, as Filipinas têm uma grande diversidade étnica que é ao
mesmo tempo um desafio e uma riqueza.
Desde a primeira colaboração importante entre a demarcação e a Itaka-Escolápios em 2007, visando
a construção do novo edifício escolar e da casa comunitária em San Vicente, foram realizadas
conversas esporádicas e algumas colaborações ocasionais, que levaram em 2016 à assinatura pela
Vice-Província do Japão-Filipinas da carta programática da Rede Itaka-Escolápios. Desde então,
temos trabalhado para promover um sistema de trabalho focado no planejamento conjunto que
supere a dinâmica do trabalho individualista. O que continua sendo um dos maiores desafios na
atualidade.
A busca de recursos para a vida e a missão escolápia é outra grande prioridade. Como uma
ferramenta mais imediata, foi proposta o estabelecimento de uma equipe demarcacional
encarregada de tornar a Itaka-Escolápios presente na missão escolápia nas Filipinas.
As equipes e responsáveis por promover a Itaka-Escolápios em 2020 são os seguintes – acordo anual
2020-2021 (junho de 2020 a maio de 2021):
-

Equipe demarcacional da Itaka-Escolápios: Efren Mundoc (coordenador), Miguel Artola e
Francis Mosende.

-

Contatos locais:
o
o
o
o
o

Manila: Juniorato I: Jaffrarson Opaon. Juniorato II: Larry James. Casa Internacional
Soan Van Vu
Cebú: Rodrigo Babor
San Vicente: Ordan Pinoy
Kiblawan: Felix Olavides
Davao: John Michael Dion

MISSÃO COMPARTILHADA
-

Movimento Calasanz
Voluntariado
Campanha de solidariedade

Embora hoje a escola de Kiblawan não seja um projeto compartilhado pela rede de solidariedade, a
acompanhamos na busca de recursos para facilitar sua reabilitação e seu funcionamento normal.
Principalmente após o terremoto que afetou toda a escola.

RECURSOS FORNECIDOS PELA REDE ITAKA-ESCOLÁPIOS ÀS ESCOLAS PIAS DAS FILIPINAS
Contribuições financeiras (até 07/10/2020)
A rede de solidariedade contribuiu o valor total de 211.474,46 euros (11.941.600 pesos) desde 2007.

SUBVENÇÕES PÚBLICAS
SUBVENÇÕES PRIVADAS
CAMPANHA DE
SOLIDARIEDADE
DÍZIMOS
SÓCIOS

2007

2008

2017

136.916,38 EUR

15.457,00 EUR

28.925,00 EUR

2018

2019

2020

TOTAIS
181.298,38 EUR
2.770,00 EUR

2.770,00 EUR

- EUR
5.241,08 EUR

4.460,00 EUR

4.460,00 EUR
14.705,00
EUR

ENTIDADES
DOAÇÕES
18.227,00 EUR

28.925,00 EUR

3.000,00 EUR

14.705,00 EUR
3.000,00 EUR

3.000,00 EUR
136.916,38 EUR

5.241,08 EUR

4.460,00 EUR

211.474,46 EUR

