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„Velük együtt útra kelt” L’ Hermitage Tartomány hivatásgondozási keretdokumentuma:
A 4. tartományi Gyűlés, amely 2013. július 31. és augusztus
4. között volt Avellanes-ban, négy irányt jelölt meg a
tartományi munkára az elkövetkező három évben: Testvérek
és közösségi élet, testvérek és laikusok közössége, misszió és
hivatások pasztorációja. A hivatások pasztorációját illetően a
Káptalani gyűlés a következő ajánlást teszi: Előmozdítani a
hivatások pasztoráci-óját minden területen a három év
során. E cél megvalósításához nélkülözhetetlen: a testvérek
és laikusok részvétele, az országok sajátosságainak, valamint
a jelzett dokumentumoknak ismerete a hivatások
pasztorációjának meg-határozásához és konkretizálásához:
Hittérítők a fiatalok között; A közös asztal körül;
Megismertetni és megszerettetni Jézuskrisztust; Velük együtt
útra kelt.
A missziós titkárság a munka egyik fő irányvonalaként jelölte meg a hivatásgondozást. A titkárság munkája
az volt a hároméves szakasz első hónapjaiban, hogy tanulmányozza a Hivatások Pasztorációja
keretdokumentum alkalmazásának lehetőségét a Tartomány országaiban. “Velük együtt útra kelt”
E dokumentum – melyet az előző hároméves ciklusban kidolgoztak és kipróbáltak - végső célja, hogy
keretet biztosítson a Tartomány különböző helyein a hivatások pasztorációjának megélénkítéséhez.
Megismertük L’ Hermitage Tartomány különböző országainak helyszíneit (történelmi, szociális és kulturális
jellemzőiket), s tettük ezt azzal a meggyőződéssel, hogy álmokat és közös terveket osztunk meg, amelyek
megfelelnek a mai fiatalok és gyermekek szükségleteinek, s segítik őket növekedésükben s abban, hogy
felébredjen bennük az elhivatottság érzése. Ez az érzés alapvető része a gyerekek és a fiatalok körében
valamennyi területen végzett pasztorációs tevékenységünknek, mert ebben egy lényeges szempont
fejeződik ki: az Evangéliumra alapozott terven keresztül orientálni életüket. Ezért ez a dokumentum a tág
értelemben vett valamennyi pasztorációs munkatárshoz szól: intézményi vezetőkhöz, a különböző országok
nevelési intézményeinek koordinációs felelőseihez, a testvérek a kísérők, a képzők, a hitoktatók,
foglalkozás-vezetők közösségeihez...
Így tehát e dokumentum alapos tanulmányozásán és alkalmazásán keresztül, még a kezdeti szakaszban,
meghatározzuk azokat a csoportokat, amelyekkel mindenegyes országban megismertetjük azt, számolva a
hivatásgondozás járhatóságával a marista misszió különböző területein épp úgy, mint a különböző
tartományi titkárságokon.
Ezek a csoportok a következők:
 A nevelési-oktatási intézményekben azok, akik segítik a hivatás felismerését a fiatalok és gyermekek
nevelési folyamatában.
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A Marista Fiatalok Pasztorációjá-ban, ahol alapelem és kitüntetett terület a hivatás felismerése.
A testvérek közösségeiben, ahol kiemelt fontosságú, hogy úgy legyünk jelen a fiatalok között, mint az
első lépés a hivatásgondozáshoz.
A marista laikus közösségben, hisz az is egy lehetőség az elhivatottság felismerésében.

A marista misszió koordinációs közvetítőjének lesz a
feladata megtalálni a dokumentum megismertetésének
legmegfelelőbb módját minden országban – a helyi
sajátosságok figyelembe vételével – hogy kialakulhasson „a
hivatások kultúrája”, amely által mindenki képes lesz
felfedezni a saját hivatását.
Reméljük, hogy ez a dokumentum segítség lesz, hogy
folytatódjék az érdeklődés felkeltése a fiatalok és
gyermekek szívében, s ez által ma is élő marad Marcellin
Champagnat álma. Tudjuk, hogy a Szentlélek a hivatások
szerzője. A mi feladatunk az, hogy a názárethi Mária
módján, egyszerű tanúságtételként felébresszük és
figyelemmel kísérjük azt.
A vidám és egyszerű életről tanúságtételünk – a
testvériségben és az elkötelezettségben – lényeges elem,
hogy megérintse azon gyermekek és fiatalok szívét, akik
teljes életet akarnak élni.
E tanúságtételen túl kötelességünk – mindenki szabadságának tiszteletben tartása mellett – személyesen is
segíteni az Istentől jövő meghívás felismerését a marista útra, akár testvérként, akár laikusként.

A szolidaritás és az elkötelezettség a Tartomány nevelési intézményeiben.
Egy marista intézményben a pasztorációs
tevékenység magában foglal számos eljárást,
és
kezdeményezést, feladatot, tevékenységet,
elkötelezettség
magatartást és cselekvési módot, amely mind
alkalom arra, hogy a gyerekek, a fiatalok, a
nevelők és foglalkozás vezetők, a családok... úgy
érezzék, hogy támogatást kapnak a személyes
Befelé
hitükben, bensőjük felfedezésében, a személyes
figyelés
Iskolai
Hivatás
és
közösségi
vallásos
tapasztalataik
és
pasztoráció
spiritualitás
megerősítésében.
Miközben mindegyikőjük szabadságát és
különbözőségét tiszteletben tartjuk, Jézust
adjuk – a maga egyszerűségében – válaszként a
kérdéseikre és boldogságkeresésükre, arra,
Ünnepség
hogy nyitottá tegyük őket mások felé, hogy
és
szentségek
érzékennyé tegyük őket a saját szükségleteik és
a világ átalakítása iránt. Így a marista
pasztorációnak,
a
szolidaritás
és
az
elkötelezettség eszméjét követve, meg kell mutatkoznia a társadalmi cselekvésben, amely a
legelhagyatottabbak és legkiszolgáltatottabbak iránti együttérzés kifejeződése. Elő kell segíteni a társadalmi
környezet megismerését, a mások iránti együttérzést, az önkéntes akciókat, hogy így fejlődjön bennünk a
többiek, főleg a szegények által elérhető gazdagodás és evangéliumi lelkület.
Szolidaritás
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A Tartomány pasztorációs alap-elvéből kiindulva “Megismertetni és megszerettetni Jézuskrisztust”, a
missziós titkárság különböző munkabizottságok létrehozását ajánlja a Tartomány nevelési intézményeiben a
szolidaritás és az elkötelezettség területének élénkítéséről való gondolkodásban. Angel Domingo, a SED
küldötte segített nekünk ebben.
Maristákként a szolidaritási modellre koncentráltunk, amit ajánlunk (szolidaritási műsor, szolidaritási
kampány, szolidaritási találkozó, amely minket átalakíthat). Ebben a gondolkodásban megállapítottuk, hogy
néhány szolidaritási modell tekintetében kritikusnak kell lennünk. Meg kell jegyeznünk, hogy
meghatározott pillanatokban mindegyik szükséges, mert mindegyik egy lényeges elemből indul el, s ez az
érzékenység, első lépés abban a folyamatban, amely az embereket elindítja az átalakító szolidaritás útján.
Gondolkodásunk egy másik aspektusa a „Fejődésre való nevelés” vonatkozik. Ez a koncepció nevelési
modellünk alapja, és annak a módnak is, ahogy fiataljainkat segítjük élni a saját környezetükben és abban
szerepet vállalni. A fejődésre való nevelés úgy kell felfognunk, mint egy olyan folyamatot, amely a
környezet ismeretén és kritikai elemzésén keresztül gondolkodásra, kritikus magatartásra és cselekvésre
ösztönzi az embereket, felelős és aktív szereplővé teszi őket egy civil társadalom felépítésében északon épp
úgy, mint délen, elkötelezetté a szolidaritásban (mint együttes felelősségvállalás abban a fejlődésben,
amelyben minden személy benne foglaltatik) és az igazságtalan struktúrák és viszonyok átalakításában.
(FCONG Nevelési Bizottsága a Fejlődésért, 2007).
Végül a 3. szempont, amely szerint dolgoztunk az önkéntes
szolgálat, mint lényeges eleme annak a munkának, amelyet
a gyermekek és fiatalok körében végzünk, mert azon felül,
hogy eszköz a társadalom átalakítására, előnyben részesíti
az önkénteseknél a személyes dinamizmust a hivatás
felfedezésében és a mások fájdalma iránti szolidáris
elkötelezettségben. E téren továbbfejlesztettük azokat az
oktatási és szolgáltatási projekteket, amelyeket – a
közösség oktatási és szolgáltatási folyamatát kombináló
nevelési módszertannal együtt – egy jól körülhatárolt,
egységes projektté alakítottunk, amelyben a résztvevők
megtanulják, hogyan felelhetnek meg a környezet valódi
szükségleteinek annak javítása céljából.
A közös gondolkodási folyamat során a nevelési intézmények valamennyi szervezési egysége
összehasonlíthatta a saját környezetét a többi országéval, és elkezdhetett különböző projektekben
gondolkodni, helyi és tartományi szintűekben, annak érdekében, hogy pasztorációs tevékenységünk e
fontos területe megélénküljön, s ennek nagyon pozitív visszhangja lett a nevelők körében, de a gyerekeknél
és a fiataloknál is.

A Fiatalok Marista Pasztorációja. Elősegíteni az ifjúsági csoportok alakításában.
A 21. Káptalani Gyűlés prioritásainak egyike az, amelyben a testvérek és laikusok igen figyelemfelkeltőn
vannak jelen a szegény gyermekek és fiatalok között. Az erre vonatkozó egyik cselekvési terv a gyermekek
és fiatalok közötti közvetlen evangelizációt állítja pasztorációs tevékenységünk középpontjába. A Fiatalok
Marista Pasztorációját az Intézmény „Hitoktatók a fiatalok között” című dokumentuma úgy határozza meg,
mint egy privilegizált helyet arra, hogy találkozzunk a fiatalokkal és támogassuk őket hitbéli, személyes és
közösségi útjukon azért, hogy segítsük őket felfedezni az élő, fiatal és hozzájuk közel álló egyház képét. A
Fiatalok Marista Pasztorációjának egyik alapvető jellemzője, hogy tudatosan, szándékosan és határozottan
a fiatalokhoz kell szólnia.
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A missziós titkárság is prioritásként tekintette ezt a felhívást a pasztorációs területen. Így a titkárság – közös
gondolkodás és szervezés után – arra az elhatározásra jutott, hogy támogatni kell a különböző országokban
a fiatalok csoportjainak képzését és megerősödését.
Görögországban fiatalok egy csoportja el is
indult ezen az úton. Az iskolai év kezdete óta
többször összejött a csoport. Olyan fiatal
görögök irányítják a munkát, akik részt vettek
a Marista Fiatalok Nemzetközi Találkozóján és
a Fiatalság Világnapján Rio de Janeiróban 2013
júliusában.
Franciaországban a nevelési intézmények
koordinációs szintjén kezdődött azzal a céllal,
hogy csoportok alakuljanak az ország nevelési
intézményeinek hálózatában. Ugyanígy helyi
szinten egymást követik a kezdeményezések
az iskolákhoz kötődő különböző csoportok
létrejöttében.
Magyarországon az egyetemista fiatalok körében szándékoznak ez irányban elindítani némely
kezdeményezést.
Katalóniában továbbra is figyelemmel kísérik a két fiatal marista csoportot (CMS és FAJMACOR). Idén
befejeződött valamennyi marista csoportvezető képzése, összhangban a “Hittérítők a fiatalok között”
dokumentummal. Ugyancsak elindították már helyben különböző tevékenységek alapján szerveződő
csoportokat, és támogatják e csoportokat a munkatervük konkretizálásában.
Tartományi szinten is elindultak különböző kezdeményezések e fiatal csoportok létrehozására: A Tartomány
fiataljainak részvétele a fiatalok húsvétján Les Avellanes-ban; A Tartomány fiataljainak találkozási
lehetősége a 2014-15-ös tanévben, valamint kezdeményezések e fiatalok támogatásával kapcsolatban.

A Marista Misszió 2. Nemzetközi Találkozója „Megújult maristák misszióban”
A Marista Misszió 2. Nemzetközi Találkozója számára (AIMM) ismertettük, mi is történt 2013 szeptembere
óta tartományunkban helyi szinten e Találkozó kezdeményezéseivel. Tartományunk valamennyi országában
különböző javaslatok születtek, hogy minél nagyobb számban egy vagy több témát a magunkévá tegyünk.
Ez igen változatos módon történt a meglevő közösségekben (Igazgatók tanácskozása, Pasztorációs
felelősök, Vezetőségi Tanácsok, hálózati napok...) vagy azon csoportokban, amelyek ebből az alkalomból
jöttek létre.
Előkészítjük a helyi tanácskozást, amely május 6. és 9. között lesz az Notre Dame de L’Hermitage–ban
körülbelül száz testvér és laikus testvér részvételével. A meghívókat már kiküldtük, hogy minél nagyobb
számban képviseltethessék magukat a különböző szervezetek, érdeklődési körök, a különböző helyszínek...
A nairobi-i Nemzetközi Találkozó után javaslat született a regionális találkozó időpontjára is, 2015
áprilisában a Notre Dame de L’ Hermitage-ban.
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„Gyermekvédelmi útmutató - Jogok, normák,
iránymutatások”
Decemberben a Tartományi Tanács elfogadta a
„Gyermekvédelmi
útmutató
–
Jogok,
normák,
iránymutatások” tervezetet.
Ezzel a Tartomány kettős célkitűzést valósít meg a
gyermekek védelmében; egyrészt hatékony választ ad
gyanú vagy bizonyosságesetén, ha súlyosan rosszul bánnak
kiskorúakkal; másrészt hatékonyan fejleszt olyan
stratégiákat, amelyek ilyen helyzetek megakadályozására
alkalmasak.
Olyan, korunkhoz és körülményeinkhez igazított
intézkedésekről van szó, amelyekkel biztosak lehetünk abban, hogy biztosíthatjuk a gyermekeknek –
missziónk célzottjainak – fejlődését a legjobb körülmények között az ő biztonságuk és védelmük érdekében,
jogaik tiszteletben tartására és érvényesülésére.
A Tartományi Tanács kinevezte Gabriel Villa-Real testvért a gyermekek védelmének tartományi küldöttjévé
és egy-egy koordinátort valamennyi olyan ország felé, ahol intézményeink vannak: Philippe Palao Úr
(Franciaország), Rafael Escolà testvér (Görögország) és Jaume Bofarull testvér (Magyarország).

„Tehetségek menedzsmentje a misszió szolgálatában”
L’ Hermitage-ban, februárba a nevelési-oktatási intézmények találkozóján ismertettük a humán
menedzsmentre vonatkozó közös tartományi keretet, A misszió szolgálatába állítjuk a tehetséget.
Bemutatjuk ugyanilyen módon a Kompetenciák szótárát, ugyancsak tartományi szinten. Két olyan
alapelemről van szó, amely lehetővé teszi, hogy egységes rendszert építsünk ki a marista misszióval
szerződésben álló személyek tehetségének érvényre juttatásában. Ismerni akarjuk a rendelkezésünkre álló
humán erőforrást, hogy az – miközben elősegítjük személyi és szakmai fejlődését - minél teljesebben
vehessen részt a munkában.
Valamennyi országnak el kell készíteni a saját tervezetét, hogy a rendszer eszközeit működtesse –
összhangban a törvényi és kulturális, valamint a saját adottságaival.
Jelenleg valamennyi országban folyik a már meghatározott munkakörnyezeti leírások kidolgozása. Ez a
leírás magában foglalja a szótár alapján kidolgozott saját kompetenciaprofilt. A munkakörnyezet leírása
komoly feladat, amelybe integrálódnia kell a tervezett vezetési szisztémának is az adott munkahely speciális
funkciói szerint.
Ennek a munkának az eredménye lesz a munkahelyi ismertetők elkészítése, amelyek referenciaként
szolgálnak majd a személyek kiválasztásában, fejlesztésében, munkájuk figyelemmel követésének és
értékelésének folyamatában.
A következő szakaszok e folyamatok meghatározására irányulnak majd.
A vezetési eszközökkel való megismerkedés változásokat feltételez a működési módunkban, változást a
szervezési kultúránkban. Ezért kell vállalnunk a változás irányítását, biztosítva a siker zálogául is szolgáló
nélkülözhetetlen módszereket és eszközöket.
Jelenleg, a már megtett lépések értékelése pozitív, és látjuk benne azt a hozzáadott értéket, melyet egy
ilyen rendszer jelent marista missziónk evangelizációs és nevelési munkájában.
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Marista vezetők misszióra felkészítő képzési útmutatója
Az Európai Marista Konferencia (CEM) elfogadta a “Marista vezetők misszióra felkészítő képzési
útmutatója” tanfolyam meg-szervezését.
Célkitűzései a következők:
- Felkészíteni olyan személyeket, akik világos marista identitásuk alapján irányítják az európai marista
Tartományokban a misszió megújulását, ezáltal biztosítva a marista karizma vitalitását.
- Képessé tenni arra a személyeket, hogy nagyfokú felelősségérzettel vegyenek részt egy ország, egy
Tartomány marista intézményeinek irányításában.
- Lehetővé tenni az irányítótestületet alkotó személyek megújulását az országokban és
Tartományokban.
A tanfolyam három hétig tart, csoportokban, a Notre-Dame de L’ Hermitage-ban , Rómában (a rendházban) és Alcala de Henares-ban, valamint két hét egyéni tapasztalatszerzés (egy szociális intézményben
vagy egy tartományi házban). Az időpont 2014 októbere és 2016 márciusa között valószínű.

Tartományi képzés a marista evangelizációs
misszióban
Annak fényében, hogy marista missziós
Tartományunkban megkülönböztetett figyelmet
biztosítsunk az evangelizációnak, és a nevelési
intézmények különböző koordinációs szerveitől
kapott ösztönzések hatására, a missziós titkárság
tervbe vett egy marista evangelizációs tartományi
képzést. Ez a képzés, amely 2014-15-ben indul,
érinti a nevelőket, igazgatókat, a nevelési
intézmények tagjait, akik így majd helyi szinten a
marista misszió továbbítói lesznek.

E képzés célkitűzései a következők :
- Elmélyíteni Hermitage tartományban a marista missziót.
- Elemezni a helyi adottságokat : Egyház, társadalom, fiatalok – és ez a valóságközeg hogyan szólít
meg minket, maristákat.
- Megismerni saját magunkat és felfedezni motivációinkat.
- Imádkozás és elmélyülés.
- Elősegíteni a refeneciául szolgáló dokumentumok használatát, és konkrét eszközöket adni, hogy
fejlesszük nevelési intézményeinkben az evangelizációs missziót.
A képzés előreláthatóan az avellenes-i és hermitage-i marista missziós házakban lesz. Kísérleti módszertani
alapokon és a helyi környezet megismerésével kapnak útmutatást a résztvevők, s lesz lehetőségük a
személyes elmélyülésre.
Nekünk maristáknak az a feladatunk, hogy elvigyük a mai gyerekekhez és fiatalokhoz, valamint az Egyházba
karizmánk különlegességét és gazdagságát. Az a tény, hogy ugyan-azon Tartomány tagjaiként közösen
készülünk evangelizációs missziónkra, bizonyára gazdagító hatással lesz mind a résztvevőkre, mind a
nevelési intézményekre.
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ROE 2014. A L’ Hermitage Nevelési Intézmények Találkozója
Leírható-e szavakkal az, amit éreztünk és egymás közt meg-osztottunk L’ Hermitage-ban ?
Glòria Miralles – Maristes Champagnat (Badalona/Spanyolország)
Az hermitage-i találkozó olyan élmény, amire az ember mindig emlékezni fog: Először járni e
helyeken, legbelül érint meg.
A ház, a szikla, La Valla: az asztal… közvetlen tudunk kapcsolódni Marcellin szelleméhez, álmai
kezdetén.
De van egy másik aspektus is, amely szintén mély nyomot hagyott bennem: A Tartomány
különböző országaiból jött emberekkel való együttlét és munka is, amely lehetővé teszi, hogy
más valóságokat és más terveket is megismerjek. És megérezhessem, hogy a különbségek
ellenére ugyanazon álom részesei vagyunk.
Marcellin a nagy magvető, s a magok, amelyeket elvetett, szárba szökkentek, növekednek és
virágoznak, napról napra újjászületnek, különböző színben, méretben és illatban. Mi vagyunk e
“reménymagvetők.”

Michail Kafetzopoulos, St Denis Iskola (Léonin Néa Smyrni Gimn.)
2014. február. Francia, katalán, magyar, görög testvérek és laikus testvérek találkozója.
Különböző személyek, különböző személyiségek, de közös látásmód és célkitűzés. A nevelő
közösségekben élő, határok okozta akadály nélküli, a gyermekek nehézségeinek
meghallgatására mindig kész oktató védi a gyermekek jogait, őrzi a marista nevelési elveket és
értékeket.
És aztán jött La Valla- beli látogatás.
Ismét találkoztunk egymással Marcellin Champagnat közelségében. Az ő állandó és örök
jelenléte segít emlékeznünk arra, hogy az Istenbe vetett hit lelkierőt ad, és mi, látomásának és
küldetésének örökösei, képesek vagyunk továbbadni az ő fényét a gyermekek és a fiatalok
lelkébe.
Nem, a szavak önmagukban nem elegendőek. Munka kell, tettek kellenek, egyéni és közösségi
erőfeszítések ahhoz, hogy felépíthessük a jövő marista iskoláját, mert ez a jövő a miénk, hozzánk tartozik.

Nagy Jozsefné, Igazgatónő - Szent Pál Marista Iskola (Karcag)
2014. februárjának első hetében részt vettünk a tartomány nevelési-oktatási intézményei
vezetőinek szervezett IX. találkozón.
Megérkezésünk estéjén Benitó testvér kalauzolása mellett megtekintettük a Házat. Bár ezt
mindig megtesszük, mégis évről-évre kapunk valami újat. Évről-évre átjár bennünket
Champagnat szellemisége. Csodáljuk erejét, hitét, gyermekszeretetét. Kitartása, szívóssága,
jövőbe vetett hite példaként szolgál mindannyiunk számára, legyünk akár testvérek, akár
világiak.
A sok szakmai előadás, csoportmunka mellett lehetőségünk volt egy kis „kirándulásra” is.
Közeleg az első marista iskola alapításának évfordulója. Erre készülvén felújították a La
Vallában található emlékhelyet. Tavaly láttuk a szétbontott házat és most az elkészültet. A
tervezők, építők jó munkát végeztek, méltó emlékhelyet hoztak létre.
Az évente szervezett találkozó célja a marista intézmények közötti kapcsolat,
együttműködés erősítése. Így megosztottuk egymással a gyermekvédelemmel, a gyermeki jogok érvényesülésével
kapcsolatos tapasztalatainkat, az országonként eltérő eljárásrendeket. Nagy érdeklődéssel vártuk az innovatív
tevékenységeket bemutató foglalkozásokat. Nagy hiányt pótol az elkészült kompetencia szótár, amely olyan
kompetenciákat mutat be, melyek döntő fontosságúak abban, hogy intézményünk szükségleteinek sikerrel és a
megkívánt fejlettségi szinten felelhessünk meg. A szótár használatának, alkalmazásának lehetőségeit minden
országnak meg kell határoznia.
Az együtt töltött négy napból csak néhány mozzanatot emeletem ki. A fárasztó, de sok mindent nyújtó elméleti,
gyakorlati ismeretken túl, találtunk alkalmat a vidám együttlétekre, kötetlen beszélgetésekre is. Fáradtan, de hitben,
az egymáshoz való tartozás érzésének erősödésében gyarapodva tértünk haza.
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Sylviane Letourneur, Assistante de Direction AMC (Franciaország)
Mivel csak rövid ideje vagyok a marista misszió szolgálatában, nagy öröm volt számomra, hogy
részt vehetem a Nevelés Intézmények találkozóján L’ Hermitage-ban.
Akár testvér, akár laikus az ember, nagyra értékeli a határokon túlnyúló ugyanazon családhoz
tartozás élményét! Ez a találkozás tudatosította bennem, hogy mindnyájan, ki-ki a maga
szintjén, arra hívatott, hogy kövesse Marcellint a fiatalok nevelési és evangelizációs
missziójában.
Az együtt töltött idő, a szívélyes légkör, az ima, mind hozzájárultak ahhoz, hogy
megtapasztaljam a marista misszió nagyságát, annak fontosságát, hogy részt vegyek a fiatalok
segítésében. Nagyon szerettem az egyszerűséget, az alázatot, amellyel részt vett mindenki e
közös munkában, és azt a közös vágyat, hogy mindegyikünk odategye a maga tégláját ahhoz az
építményhez, amelyet Marcellin hagyott ránk, hogy kövessük küldetésében.

2014. november 20.: 25 éves a Gyermekek Jogairól szóló
egyez-mény
2014. november 20-án 25 éves lesz a Gyermekek Jogairól szóló
egyez-mény. Mint marista nevelők –Marcellin Champagnat
kezdeménye-zését követve – elkötelezetteknek érezzük magunkat
a gyermekek és fiatalok jogainak előrevitelében és védelmében
nevelői szolgálatunkon keresztül. Idén az Egyezmény 25 éves
fennállását emeltük ki, mert ez olyan nemzetközi eszköz, amely
elismeri a gyermeket mint akinek saját alanyi jogon járó jogai
vannak.
Ezért alakult meg egy tartományi csoport, amely szervezi és
felügyeli a Tartomány nevelési intézményeiben speciálisan erre a
napra, november 20.-ára időzített programokat. Ebben a
csoportban van Angel Domingo (koordinátor), Jaume Bofarull,
Raúl García, Vincent Minot, Eleftheria Roussi et Gabriel Villa-Real.
A 21. Káptalani Gyűlés felhívása bátorít minket abban, hogy minél hozzáértőbbek legyünk a gyermekek
jogainak előrevitelében és védelmében.

Tartományi stratégiai terv a misszió számára. Viszontlátásra 2009-2015, jónapot 2015-2021
Kicsit több mint egy év múlva befejeződik a nevelési intézményekre vonatkozó első tartományi stratégiai
terv. A misszió kibővített titkársága elkezdett tehát foglalkozni a következő tervvel, amely 2015-tól 2021-ig
vezet minket egy köztes féltávú szakasszal.
Ezen új terv kidolgozásának gyakorlati lépése jelentette a titkárság munkájának fő elemét. 2009-ben az első
stratégiai tervhez
a négy ország képviselőiből álló tartományi bizottság lett felállítva, hogy kidolgozza a teljes tervezetet, s
ebben a madridi EIM iroda segítette.
A következő terv, a kibővített titkárság által elfogadott eljárás szerint valamennyi ország helyzetének és
szükségleteinek elemzésével indul, s utána készül a tartományi terv. Ennek elkészítéséhez, minden
országban újragondolják a misszió szerepét és az elképzeléseiket, s ez képezi majd alapját a kibővített
titkárság összehangoló munkájának.
Magától értetődik, hogy a nemzeti koordinációs szervek (Fundació Champagnat, Patronat, MIZS, CGA,
Conseil de tutelle et AMC), valamint az intézményi felelősök rendszeresen szerepet kapnak a tartományi
stratégiai terv és a helyi tervek kidolgozásában.
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