Equipe de voluntariado da Rede ItakaEscolápios Relatório de atividades
2018-2021
A equipe atualmente é formada por:
•
•
•
•
•
•
•

P. Eloi Chávez (C)
Igor Irigoyen
Joseph Kunnel
Clement Tsagna
Elena González
Mayte Ramírez
Esther Gil

Documentos base: Plano Geral de Voluntariado e Plano Estratégico de Voluntariado

Objetivos:
•
•
•

Consolidar a equipe geral de voluntários, integrando novos membros de
diferentes realidades.
Incentivar, anualmente, as comemorações do Dia do Voluntariado escolápio
Gerar um diagnóstico por continente, partindo do plano geral do voluntariado

Apresentamos a seguir as ações realizadas e aquelas pendentes, de acordo com o plano
estratégico para o voluntariado 2015-2021.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO
VOLUNTARIADO 2015-2021

Ações realizadas

4.1 Reconhecer a dimensão do Comemorações
voluntariado
como
uma Internacional
característica marcante em Itaka Voluntariado.
Escolápios

do

Pendentes
Dia Construir a identidade
do sempre será uma questão
pendente.

4.2 Visualizar o voluntariado Elaboração e disseminação de
através dos nossos meios de artigos, publicações, imagens,
comunicação (redes sociais, site, etc. Em redes sociais e site.
revistas, etc.)

6.1 Socializar e implementar o
Plano Geral de Voluntariado e os
documentos que o acompanham
nas diferentes sedes.

O
Plano
Geral
Voluntariado, disponível
site, foi divulgado através
diferentes
meios
comunicação.

6.2 Fazer progressos na gestão do O
trabalho
tem
voluntariado nas diferentes sedes demarcacional e local.
(na
medida
de
suas
possibilidades).

de Revisão,
atualização
e
no contextualização de acordo
de com a realidade local.
de

sido Monitorar e acompanhar
estes processos.
Promover
um
gestor
responsável
pelos
voluntários
em
cada
demarcação.

6.3 Conhecer a realidade dos
voluntários da Itaka-Escolápios
("Radiografia"
de
nosso
voluntariado).

Em 2020, os diagnósticos Socializar e acompanhar os
foram
preparados
por processos resultantes dos
continente, de acordo com o diagnósticos.
plano geral de voluntariado.

14.1 Estabelecer uma equipe
internacional de voluntários
composta de líderes delegados de
zonas
(África-Betânia-América
Latina e Caribe-Amús)

A equipe cresceu, integrando
pessoas
de
diferentes
demarcações (México, África
Central e Índia)

