Somos uma entidade criada e estimulada pelos escolapios, que aposta
na educação das pessoas mais desfavorecidas como a melhor maneira de
transformar o mundo e preparar um futuro melhor, fazendo com que as
novas gerações contribuam de forma responsável com o melhor de si.

ESPANHA

MEXICO

Estamos convencidos de que é possível ter um mundo como Deus deseja, por meio da educação e do
compromisso solidário no nosso ambiente, envolvendo nisso toda a nossa vida. Somos convocados
pelo sonho de chegar a Ítaca, a ilha que não está em nenhum mapa, mas que guia todos os navegantes.
Sabemos que mesmo que não cheguemos até ela, a viagem será maravilhosa.
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Alfabetização
Há muitas pessoas que deixam seus
países em busca de uma vida melhor,
sendo que aprender o idioma do
lugar é o primeiro passo para poder
avançar. Participaram dos cursos de
alfabetização gratuitos oferecidos pela
rede mais de 750 pessoas na Espanha,
Senegal e Costa do Marfim, que
facilitam a integração dos migrantes.

ESPANHA, SENEGAL, COSTA DO
MARFIM

Centros
socioeducativos
A formação profissional, o atendimento
das pessoas com deficiência, a
promoção da arte ou do esporte e a
educação nos tempos livres, entre
outros serviços, têm um papel
fundamental, por isso promovemos
uma rede de vinte e oito centros
culturais e socioeducativos que,
inseridos na comunidade, já serviram
cerca de 10.000 pessoas na Bolívia,
Brasil, Costa do Marfim, Espanha,
Indonésia, México, República
Dominicana, Senegal e Venezuela.

BOLÍVIA, BRASIL, COSTA DO
MARFIM, ESPANHA, INDONÉSIA,
MÉXICO, REPÚBLICA
DOMINICANA, SENEGAL E
VENEZUELA

Apoio
escolar
A integração social e escolar de crianças
com problemas de aprendizagem, e por
vezes, em situação de vulnerabilidade,
é o objetivo dos projetos de reforço
escolar desenvolvidos na Bolívia, Brasil,
Camarões, Espanha, Indonésia, México,
República Dominicana e Venezuela,
nos quais participaram cerca de 900
meninos e meninas durante o ano letivo
de 2018-2019.

BOLÍVIA, ESPANHA, INDONÉSIA,
MÉXICO, R. DOMINICANA E
VENEZUELA

Refeitórios
A Itaka-Escolapios é responsável
pelos refeitórios das escolas primárias
no Camarões, que garantem uma
alimentação suficiente e equilibrada aos
seus alunos. Durante todo o ano letivo
mais de 2.000 crianças foram atendidas.
Na Espanha, coordenamos um sistema
de ajuda escolar para 61 crianças de
onze centros educacionais que não têm
acesso a alimentos de qualidade.

CAMARÕES E ESPANHA

Centros
escolares
A Itaka-Escolapios tem apoiado o
funcionamento de vinte e cinco
escolas dirigidas à população mais
desfavorecida, a fim de garantir uma
educação integral de qualidade a quase
11.000 crianças e jovens na Bolívia,
Camarões, República Democrática do
Congo, Gabão, Índia, Filipinas, Senegal
e Moçambique.

BOLÍVIA, CAMARÕES, FILIPINAS,
GABÃO, ÍNDIA, REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO,
SENEGAL E MOÇAMBIQUE

Sensibilização
As ações de sensibilização têm a
responsabilidade de velar pelo ensino
sobre valores em cada presença
escolápia onde Itaka Escolapios tenha
uma sede. Durante todo o curso 20182019 temos nos aprofundado nos
valores de solidariedade e da educação
para a paz. Através da Campanha de
Solidariedade estivemos presentes em
79 centros educacionais escolápios
para sensibilizar e angariar fundos
para a missão escolápia na República
Democrática do Congo.

BOLÍVIA, BRASIL, CAMARÕES,
ESPANHA, FILIPINAS, GABÃO,
INDONÉSIA, REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO,
REPÚBLICA DOMINICANA,
SENEGAL E VENEZUELA.

FILIPINAS

GABON

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO
CONGO
INDONÉSIA

BOLÍVIA

MOÇAMBIQUE

Trabalho
voluntário

Casas lares

Em 2018-2019 cerca de 1.800 pessoas em todo o mundo participaram de diversas
formas na ação social que realizamos, sendo educadores ou monitores, trabalhando
na gestão e organização da Itaka-Escolapios, como voluntários nos cursos ou oficinas
de capacitação ou tendo experiência em projetos escolápios em outros países.

BRASIL, BOLÍVIA, CAMARÕES, COSTA DO MARFIM, ESPANHA, GABÃO,
ÍNDIA, INDONÉSIA, MÉXICO, MOÇAMBIQUE, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO
CONGO, REPÚBLICA DOMINICANA, SENEGAL E VENEZUELA.

Orientação
social
Damos acompanhamento,
assessoramento e capacitamos as
pessoas-alvo de nossos projetos, a fim de
promover a sua autonomia e integração
social. Mais de 600 pessoas foram
orientadas na Espanha e na República
Democrática do Congo em questões
profissionais, habilidades para a vida,
acesso a recursos entre outros serviços.

ESPANHA E REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DO CONGO

Movimiento
Calasanz
Mais de 6.000 crianças e jovens da
Bolívia, Camarões, Costa do Marfim,
Espanha, Senegal e Venezuela
participaram do Movimento Calasanz
em 2018-2019, desfrutando em ItakaEscolapios de um itinerário grupal de
educação e evangelização

BOLÍVIA, CAMARÕES, COSTA DO
MARFIM, ESPANHA, SENEGAL E
VENEZUELA

No Brasil e na Espanha, abrimos
as portas das nossas casas para
acompanhar, formar e acolher a mais
de 100 crianças e jovens em situação de
risco de exclusão social.

BRASIL E ESPANHA

Internatos e
residências
Durante todo o período de 2018-2019
gerenciamos uma rede de alojamentos
na Bolívia, Espanha, Indonésia, Índia e
Senegal, destinada a garantir o acesso
à formação. Essa rede já atendeu cerca
de 650 crianças e jovens que de outra
forma não teriam acesso à educação.

BOLÍVIA, ESPANHA, ÍNDIA,
INDONÉSIA E SENEGAL

Sempre além
ITAKA-ESCOLAPIOS

Carta do Presidente

Itaka
sempre
além

> Javier Aguirregabiria.
PRESIDENTE DA ITAKAESCOLÁPIOS

Baixe a versão completa do
relatório na web
www.itakaescolapios.org

O

lema que nos acompanhou
durante o curso 2018-2019 foi “Em
suas mãos”. E assim ficamos mais
conscientes, a cada dia, de que
muitas foram as mãos que fizeram possível
o sonho da Itaka-Escolápios de colaborar
com a construção de um mundo melhor por
meio da educação, da proposta do evangelho
e de ações transformadoras que foram
desenvolvidas por nós.
Poderíamos mencionar as novas presenças
em países e localidades, os novos projetos
que foram iniciados este ano, as melhorias
nas ações que temos mantido durante
muito tempo, os planos futuros que estamos
implementando em todos os lugares a cada
ano, mas já podemos constatar que nestas
páginas e nesta seção é melhor destacar as
mãos que tornaram tudo isso possível.
Graças as mãos daqueles que compõem a
Ordem e a Fraternidade das Escolas Pias,
que participam da nossa Rede Internacional
Itaka-Escolapios, foi possível essa grande
obra. Graças a centenas de profissionais que
contribuíram com o seu bom trabalho e com o
seu carinho. Graças a milhares de voluntários,
parceiros e colaboradores que, além de dispor

seu tempo e sua dedicação, foram o apoio e
o incentivo à nossa Rede. Graças àqueles que
participaram de nossas campanhas, semanas,
atividades e projetos, porque você é a razão
de Itaka-Escolapios. Graças aos que gostam
de nós, que nos valorizam, que nos ajudam a
alcançar outras pessoas e entidades. Graças a
muitos grupos que colaboraram com a nossa
missão. Graças a Deus a quem sentimos em
todas as pessoas e, especialmente, nas que
mais precisam de um mundo diferente e
melhor para toda a humanidade. Obrigado a
você que está lendo este relatório.
Neste novo ano, o lema “Vive” nos irá
acompanhar. Queremos que Itaka-Escolapios
seja um motor de vida em todo o mundo,
que ajude a viver plenamente aos que estão
participando ativamente da rede, bem como
a todos os que sejam alcançados através de
nossos projetos e ações.
Convidamos você agora a descobrir a vida
que há neste Relatório, a tomar consciência
de tantas mãos que o tornam possível e a
participar mais intensamente do sonho da
Itaka de ir sempre além.
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