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Christophe Schietse 

A toulouse-i, a marseille-i és a lagny-i marista iskolák kilenc 

tanulója néhány napra Magyarországra látogatott lel-

kipásztori felelősök és tanárok kíséretében. Az utazás 

hozzájárult ahhoz, hogy megismerjék a karcagi és eszter-

gomi marista intézményeket, ahol marista testvérek és 

világiak segítik a cigány gyerekeket. 

A következőkben Jorick beszámolóját olvashatjuk az 

útról, amelyben a fiatalok tapasztalatairól beszél: 

Jorick, 18 éves: „Először Karcagra mentünk, ahol a 

legtöbb időt töltöttük. A karcagi ház nagyon szép 

és majdnem három napot voltunk itt, hogy külön-

böző tevékenységekben vegyünk részt egy maris-

ta iskolában. Nagy élmény volt látni, hogy milyen 

az iskola másik országokban. Voltak közös programjaink a gyerekekkel, bementünk az egyik órára és külön-

böző tevékenységekben vettünk részt, például kézműveskedtünk, fociztunk a gyerekekkel, sőt még az egyik 

bulin is részt vettünk. Az utolsó karcagi esténken együtt vacsoráztunk a nagyobbakkal. Megrázó volt látni 

viszont a cigány negyedet, ahonnan a gyerekek jönnek. Itt láttam először olyan szegénységet, amit nehéz 

elképzelni Európában, illetve (a hosszú évek szegregációja miatt) egy ennyire zárt közösséget. Tény, hogy 

annak ellenére, hogy az itt élők is részben hibásak – ahogy azt az egyik itteni lány mesélte, akivel beszé-

lgettünk –, a helyzet erős indíttatást ad, hogy bárhol 

segítsünk az ilyen helyzetben lévő embereknek 

azért, hogy le lehessen küzdeni az egyenlőtlensége-

ket és azokat az elfogadhatatlan körülményeket, 

amelyek között néhányan élnek. 

Utunk második része teljesen más volt. Ellátogattunk 

egy jóval kisebb iskolába, amelynek célja kicsit más, 

mint a marista iskoláé, mert itt akár még az anyukák is 

bejöhetnek ruhát mosni stb. Az esztergomi cigány ne-

gyed egyébként sokkal kisebb, és az itt élők sokkal ven-

dégszeretőbbek és boldogabbak. Nagy hatással volt rám 

nem csak a szegénység, de az emberek pozitív hozzáállása 

is. Érdekes emberekkel találkoztunk, különösen olyan fia-

talokkal, akik rendkívül motiváltak és lelkesek voltak aziránt, 

amit csinálnak.”  
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Immár hagyomány, hogy minden év november 20. környékén, az ENSZ gyermekek jogairól szóló nyi-

latkozatának időpontjában, a tartomány minden marista intézményében nevelési tevékenységeket 

szerveznek a gyerekek számára jogaik előmozdítása és megismertetése érdekében. 

A következőkben néhány fényképet láthatunk a tavaly novemberi programokról. 
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Az elsősorban részvételi jellegű, helyi kezdeménye-

zésen és önálló irányításon alapuló tartományi fórum 

munkája jó ütemben halad, így tavaly októbertől 

decemberig több mint negyven #MaristCamp ese-

ményre került sor a testvérek közösségei, a közös-

ségi és testvériségi hálózatok, marista szellemiségű 

csoportok, iskolák, szociális intézmények és más 

olyan csoportok részvételével, amelyek jelentkeztek 

a nyílt felhívásokra. 

A #MaristCamp összejövetelek célja azon témák 

meghatározása, amelyeket a résztvevők fontosnak tartanak a marista élet és 

missziók jövője szempontjából, ezekkel kapcsolatos párbeszéd kezdeménye-

zése és közös tanulás. Az eddig nagy jelentőségűként felmerült témák között 

szerepel a marista közösségek jövője, a lelkiség továbbadása, a maristák mai 

arcai és a világiak koordinálása, a nevelési intézmények jövője, misszió a fia-

talok között, jelenlét a társadalom peremére szorultak között vagy a lelkiség. 

Januárban és februárban további összejövetelekre kerül sor, amelyek 

egybeesnek a fórum által januártól áprilisig javasolt #Tallers (Műhelyek) 

nevű programmal. 

A #Tallers lehetőséget nyújt a felsorolt témákkal kapcsolatos élmény- és ta-

pasztalatszerzésre és segít bekapcsolódni a XXII. Főkáptalani Gyűlés 

felhívásába és elképzeléseket kialakítani a maristák jövőbeli életével és 

küldetésével kapcsolatban. 

A műhelyek listája, amelyeken részt lehet venni, a fórum honlapján 

található. 

Végezetül május 13. és 16. között Notre-Dame de l’Hermitage-ban sor kerül 

a marista tartomány helyzetével kapcsolatos képviselői találkozóra, amelyen 

meghívás alapján lehet részt venni. A találkozón a korábbi tapasztalatok 

megosztására kerül sor és kidolgozzák a jövőbeli elképzelést azzal kapcsolat-

ban, hogy hová szeretnénk eljutni 2025-ig, amikor a kétszázadik évfordulóját 

ünnepeljük majd annak, hogy Marcellin és az első testvérek felépítették a 

l'Hermitage-i rendházat. 

Arra buzdítunk mindenkit, hogy továbbra is vegyen részt a fórum 

munkájában, hallassa hangját és hallgassa meg a többieket. 

A fórum aktuális eseményeiről a www.maristes.eu/forum oldalon lehet tájé-

kozódni. 

Pep Buetas 

http://www.maristes.eu/forum
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Életünk során különböző 

helyzetekkel kerülünk szembe, amelyek általában fizikai, értelmi és szellemi fejlődésünk 

különböző szakaszinak felelnek meg. A képzés célja, hogy olyan tapasztalatokat nyújtson, amelyek hoz-

zásegítik a felnőtteket belső világuk és lelkiségük megerősítéséhez és szakmai környezetükben történő me-

gjelenítéséhez. A marista képzési program immár ötödik éve kínálja nevelőink számára tartományi szinten a 

„Marista evangelizációs misszió” nevű programot. 

Idén nevelési központjainkból 21 nevelő kezdte meg a képzést. Az első képzési szakaszra 2018. november 

19-23. között került sor Monestir de les Avellanesban. 

A program első jellegzetessége a résztvevők közötti aktív kapcsolat lehetősége, mivel tekintve, hogy a 

L’Hermitage Tartomány különböző országaiból érkeznek, nem mindig ugyanazt a nyelvet beszélik, így kí-

sérőink között mindig vannak tolmácsok, akik a munkát segítik. 

Ahogy teltek a napok igen jó hangulat alakult ki a részvevők között és a hét végére mindenkinek sikerült 

kicsit jobban megismerni a másikat. 

A képzés első hetén sor került a nyugati társadalmak szociológiai bemutatására és az emberekre gyakorolt 

hatásaik ismertetésére. Ezután bizonyos teológiai alapvetések alapján kezdtünk el foglalkozni a nevelési 

környezetünkben végzendő marista evangelizációs misszió témájával. 

A képzés három szakaszból áll, és jelenleg az első fejeződött be. A második szakaszra a tanév második 

negyedévében kerül sor a résztvevők származási 

országaiban, míg a harmadikra 2019. március 11. és 

15. között l’Hermitage-ban. 

Biztos vagyok benne, hogy fel tudjuk fedezni, meg 

tudjuk tapasztalni és el tudunk mélyedni Marcellin 

lelkiségében azon a helyen, ahol ő maga és az első 

marista testvérek éltek. 

Manel Martín testvér 



 

7 

A katalán származású Henri félénk, dadogó vidéki ka-

maszfiú volt, amikor elköteleződik a marista út iránt. 

Gyors vallásos és szakmai képzést kap, hogy közösség-

ben tudjon élni és el tudjon helyezkedni általános isko-

lai tanítóként. Törékeny egészsége és a nem megfelelő 

táplálkozás miatt azonban húszéves korában tuber-

kulózissal szanatóriumba kerül. Lábadozása során 

közössége falain túl is megszemlélheti, hogy mások ho-

gyan látják az életet és a hitet. 

Szilárd kötelességtudata segíti, hogy letegye az érettsé-

git, majd filozófiából diplomát szerezzen, miközben 

felügyelőtanárként vagy tanárként dolgozik. Hívást érez a 

missziós munkára, de nem kap rá felkérést. 39 éves 

korában, amikor már lemond arról, hogy missziós munkát 

végezzen, feljebbvalói arra kérik, hogy vállalja el a Sant 

Bonaventura Általános Iskola igazgatói tisztségét Algírban. 

A helyzet számos kihívást támaszt Henri testvér számára: 

el kell kezdenie az irodalmi és a helyi arab nyelv tanulását, 

csekély tapasztalattal kell átvennie egy iskola vezetését, 

ráadásul egy olyan helyen, amely az ország függetlenné 

válása óta már nem francia, hanem algériai és muzulmán. A 

szülői munkaközösséggel együtt kidolgozza az iskola tanter-

vét és Marcellin Champagnat atya elképzelésének megfele-

lően evangéliumi értékeken alapuló nevelési közösséget hoz 

létre egy új környezetben. Hat évvel később államosítják az 

egyházi iskolákat és az oktatásban dolgozó egyházi személyek visszatérnek Franciaországba. Duval bíboros 

arra buzdítja a szerzeteseket és nővéreket, hogy ne hagyjanak fel a nevelői munkával. Henri atya a 

főelöljáró testvér támogatása mellett egyedül marad. 

Mivel beleegyezik, hogy világi iskolában tanítson, az Atlasz-hegység egyik kis falujába küldik matemati-

katanárnak. Az élet itt igen nehéz: ahhoz, hogy ivóvízhez jussanak, két kilométert kell gyalogolni, gyakoriak 

az áramszünetek és Henri testvér nagyon egyedül érzi magát. A diákok kevéssé motiváltak és nincs keresz-

tény közösség a faluban. 

Franciaországban sok testvér nem érti ezt a fajta elkötelezettséget. Henri testvér számára azonban mindez 

Názáretet jelenti, a hit mindennapi gesztusokban való megélését teljes magányban egy olyan nép között, 

amely bár szenved, erős hittel rendelkezik. Sokat olvassa a Bibliát és a Koránt és szoros barátságot köt olyan 

muszlimokkal, akik a spiritualitással kapcsolatos beszélgetésre vágynak. 

Henri Vignau testvér 
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Csatlakozik hozzájuk egy perui testvér, de 1988-ban megszűnnek az évente megújított tanítói szerződések. 

Mons. Tessier algériai érsek megbízza a főváros híres Kaszba óvárosi negyedében lévő Ben Cheb utcai kö-

nyvtár vezetésével. Henri testvér szenvedélyesen veti bele magát a (korábban a Fehér Atyák által végzett), 

hátrányos helyzetű fiatalokkal kapcsolatos új feladatba. A tipikus mór stílusú épületet nagyon rossz állapot-

ban találja, ám hamarosan igen kellemes, szép és munkára alkalmas hellyé varázsolja. Könyveket vásárol 

Franciaországból, de rájön, hogy a könyvtárat használó több ezer középiskolás diáknak arab nyelvű könyve-

kre van szükségük, amelyeket be kell kötni. A ház ezenkívül egy szerény szociális szolgálattal is rendelkezik, 

amelyet egy francia világi önkéntes vezet. Idejük egy részében néhány nővér is dolgozik a könyvtárban. A 

Kaszba negyedben élő lányok, akiknek folyamatosan házimunkákat kell végezniük, végre egy csendes és 

tágas helyre lelhetnek, ahol a saját kultúrájuknak megfelelő könyveket és segítséget kapnak. Henri testvér 

szoros kapcsolatot alakít ki a város és a környék vallási közösségeivel és rendkívül nyitott a muzulmán hit és 

gyakorlat felé. Eközben elmélyül máriás lelkisége: Máriához hasonlóan ő is figyel Isten szavára és a környe-

zetében lévők szükségleteire és mindig kész segíteni a helyieknek és különösen a fiataloknak. Átadja magát 

az ima hívószavának és az algériaiak vendégszeretetének egy olyan környezetben, ahol az emberek egyre 

szegényebbek, az erőszak pedig egyre fokozódik. 1994. május 8-án a kora délutáni órákban miközben egy 

csapat középiskolás diák egyénileg és párokban dolgozik a termekben, az Iszlám Fegyveres Csoport két ter-

roristája megjelenik az épületben 

és meggyilkolja Henri testvért és 

Paul-Hélène nővért. 

„Marista elkötelezettségem 

lehetővé tette számomra, hogy 

korlátjaim ellenére beilleszkedjek 

egy muzulmán környezetbe és eb-

ben a környezetben marista keresz-

tényként életem mélyebben tudott 

kibontakozni. Dicsőség Istennek!” 

„Ezek a fiatalok maguk körül min-

denütt megtapasztalják az erőszakot, 

nem csak az utcán, de otthon is. Meg 

kell, hogy tapasztalják a bennük levő 

béke lehetőségét.” 

„Napi kapcsolatainkban nyíltan a 

szeretetet, a megbocsátást és a közös-

séget valljuk és elutasítjuk a gyűlöletet, 

a bosszút és az erőszakot.” 

Henri Vignau testvér 
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Jézus mindig meghívta azokat, akik mellé szegődtek ar-

ra, hogy ébredjenek fel és egy ilyen ébredés során 

alakult meg egy évvel ezelőtt a L'Hermitage Szoli-

daritási Hálózat. A L'Hermitage-i Missziós Ta-

nács elképzelése alapján úgy döntöttek, hogy a 

tartomány országaiban lévő kapcsolatokon 

keresztül útjára indítják a hálózatot. Így im-

már a hálózat segítségével dolgozhatunk a 

marista lelkiség jegyében vállalt szolidaritás 

iránti elkötelezettségen a felmerülő 

nehézségekre történő válaszadás és ezen 

válaszok összehangolása érdekében. 

A hálózat segítségével meg kívánjuk élni a szolida-

ritás alapeszményét, amelyet olyan létfontosságú cse-

lekvésnek és emberi tulajdonságnak tartunk, mely arra 

ösztönöz bennünket, hogy az egész világon érvényesülő 

igazságosság érdekében munkálkodjunk a L'Hermitage Tartomány különböző 

részeinek együttműködésével. A hálózat mindenki számára nyitott és várjuk a 

különböző kezdeményezéseket az egyes országok kapcsolattartó személyein keresztül: Danai Agnagnos-

ztopoulou (Görögország), Anna Badia (Katalónia), Norbert Joyeux (Franciaország) és Pau Tristany testvér 

(Magyarország). 

Az első negyedévben a találkozók célja a további kapcsola-

tok kialakítása volt a tartomány szolidaritási kezde-

ményezésének keretében, valamint azon fiatalok és 

felnőttek közötti kapcsolatok előmozdítása, akik 

hívást éreznek erre a feladatra, és akik úgy 

határoznak, hogy ezzel kívánnak foglalkozni. 

Ezáltal a keresztény értékek alapján kívánjuk 

támogatni őket előmozdítva a hivatásbeli 

fejlődést és a szolidaritás kultúrája iránti 

fokozottabb fogékonyságot. 

Azt szeretnénk, hogy a most kezdődő 2019-es 

év olyan életre szóló tapasztalatokkal legyen 

teli, amelyek lehetővé teszik elkötelezettségünk 

teljes megélését és a szolidaritás növekedését a 

tartományban Jézus és Marcellin példája alapján. 

Anna Badia 
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Christophe Schietse 

Január 19-20-án a katalóniai Monestir de les Avellanes marista rendházban megrendezésre került a Maris-

ta Európa Missziós Tanácsainak III. Közgyűlése, amely jó hangulatban és szívélyes légkörben zajlott, és 

amelynek fő témája a képzés volt. 

A különböző tartományok és a Spanyolországi Marista Konferencia (CME) „bevált gyakorlatairól” szóló 

előadások, valamint a rend stratégiai tervének ismertetése segítséget nyújtott a munka kereteinek meg-

határozásához és a tartományok jobb kölcsönös megismeréséhez. 

19-én este a résztvevők ellátogattak Lleidába, ahol megnézték a városközpontot és idegenvezetésen vettek 

részt a városháza történelmi épületében, ahol a tanácsteremben megcsodálhatták az oltárkép másolatát. A 

rendkívül mozgalmas napot egy igazi ínyenc vacsora zárta, amely minden résztvevőnek nagyon ízlett. 

A képzés konkrétan a különböző tartományok és a CME tapasztalatainak megosztására összpontosult. A 

résztvevőket felkérték, hogy határozzák meg közös képzési szükségleteiket az egész kontinens szintjén, és 

ehhez a misszióknak megfelelő csoportokban (pasztoráció, vezetés, szolidaritás stb.) dolgoztak. 

A különböző csoportok javaslatait végül megvitatták és előterjesztették a tartományoknak. A közös gondol-

kodás alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a jelenleg az Európai Missziós Tanács által a képzés 

területén végrehajtott közös cselekvési területek kiemelt fontosságúak. Ezenkívül a kontinens többi része 

számára javasolni lehetne egy-egy adott tartományban már bevezetett bizonyos képzési kurzusokat, szem 

előtt tartva a sokszínűség és a képzési anyagok fordításának kérdését. 

A Marista Európa Missziós Tanácsainak III. Közgyűlését szentmise zárta, amelyben az Úrnak ajánlottuk 

imáinkat és reményünket egy marista Európa megvalósulásáért. Az Európai 

Missziós Tanácsnak most útitervet kell készítenie a 

közgyűlés által javasolt kezdemé-

nyezések végrehaj-

tására. 

Szeretnénk köszöne-

tet mondani avellane-

si házigazdáinknak a 

vendéglátásért, Llo-

renç Claramunt-nak a 

lleidai látogatásért és 

Manel Martín 

testvérnek a szent-

mise megszer-

vezéséért.  
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Imma Amadeo 

Idén ismét pályázatokat lehet benyújtani a Mon-

tagne-díjra, valamint a Maine testvér és Felip 

testvér-díjra. A Jean-Baptiste Montagne-díj a L’Her-

mitage Tartomány nevelési intézményeiben végzett 

innovatív munkát és bevált gyakorlatokat, míg a 

Maine testvér és Felip testvér-díj a szabadidővel és 

a marista pasztorációval kapcsolatos projekteket 

ismeri el. Mindkét díj tartományunkban a gyere-

kekkel és fiatalokkal végzett munkát, valamint a ma-

rista neveléssel kapcsolatos szabadidős te-

vékenységeket kívánja elismerni. 

A pályázatokat 2019. május 17-ig lehet benyújtani, 

az eredményhirdetésre pedig júniusban kerül sor. 

Hetedszerre adják át a Jean-Baptiste Montagne-díjat 

A díjra pályázó intézményeknek olyan újszerű vagy 

bevált nevelési gyakorlatot kell felmutatniuk, ame-

lyet már be-

vezettek vagy 

be fognak ve-

zetni. Az 

értékelési 

szempontok 

között 

szerepel, hogy a gyakorlat meghonosítható-e a 

L’Hermitage Tartomány bármely más intézmé-

nyében is, valamint, hogy szem előtt tartja-e a ma-

rista intézmények szellemiségét, küldetését és 

értékeit. 

Negyedszerre adják át a Maine testvér és Fülöp 

testvér-díjat  

A Maine és Fülöp-díj pályázatra a L’Hermitage Tar-

tományban megvalósuló gyermek- és ifjúsági pasz-

torációval és a marista nevelés szabadidős te-

vékenységeivel kapcsolatos projekteket várják. 

Maine és Fülöp testvér rajongtak az Evangéliumért 

és az életért és ezt a szenvedélyt akarták átadni a 

gyerekeknek és a fiataloknak. Nevelési és pasz-

torációs meglátásaik és kreativitásuk lehetővé teszi 

számunkra a fiatalok között végzett evangelizációs 

munkát. A testvérek példaképek a marista ifjúsági 

pasztoráció számára és ösztönzést jelentenek a gye-

rekkel és fiatalokkal kapcsolatos projektekhez és 

tevékenységekhez. 

A díjakkal kapcsolatos pályázatot a L’Hermitage Tar-

tomány Missziós Tanácsa írja ki és tagjai alkotják a 

bírálóbizottságot is. Mindenkit buzdítunk a részvé-

telre és reméljük, hogy a díjak 

továbbra is ösztönzést jelente-

nek a tartomány nevelési in-

tézményeinek nevelői számára, 

hogy tovább dolgozzanak a rájuk 

bízott gyermekek és fia-

talok jelenéért és 

jövőjéért.  
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Marc Baldayo 

2019. január 14-20. között 

180 fiatal találkozott Guate-

malában, hogy megünne-

pelje, hogy a maristák kö-

zösségéhez tartoznak. A ta-

lálkozóra a marista rendek 

közül a marista testvérek 

lakóhelyén került sor, mivel 

a Mária Társaságát alkotó 

mind a négy szerzetesrend-

ből – marista atyák, marista nővérek, marista misz-

sziós nővérek és marista testvérek – érkező résztve-

vőkkel találkoztunk. A találkozón alkalmunk nyílt 

megosztani egymással a maristák világának különfé-

le helyzetét. Mivel nemzetközi találkozóról volt szó, 

a résztvevők a világ különböző pontjairól érkeztek: 

Amerikából, Európából, Afrikából (Madagaszkár és 

Dél-Afrika) és Óceániából. Ázsia különböző okok 

miatt nem tudta képviseltetni magát, de a Fülöp-

szigeteken a nemzetközi eseménnyel egy időben 

szintén találkozót rendeztek, amelyhez videón ke-

resztül csatlakoztunk. A találkozás mottója az „Élet 

szövése” volt, amely a Guatemalában manapság is 

sokaknak megélhetést biztosító igen jellemző szö-

vés tevékenységére utalt. 

A találkozó vezérfonala a marista lel-

kiség négy különböző szempontja 

köré csoportosult: a közösség, a szoli-

daritás, a szellemiség és a misszió. A 

találkozó négy központi napján ezek-

kel a szempontokkal foglalkoztunk. A 

nap imával és a négy szerzetesrend 

valamelyik elöljárójának gondolatéb-

resztőjével kezdődött. Ezután a nap 

tematikája szerint különböző kérdések-

kel foglalkoztunk, amit a belső világ di-

namikája, a szolidaritás megtapasztalá-

sa és a kis közösségek jellemeztek. A találkozó so-

rán lehetőségünk nyílt alaposabban megismerni a 

marista identitást, azaz azt az elkötelezettséget, 

hogy a mai világban Mária példája alapján legyünk 

keresztények, és láthattuk és megélhettük a meg-

testesült hitet. Olyan élmény volt, amelyet nehéz 

leírni, és amelyet meg kell élni. Jézus és égi édes-

anyánk Mária jelenléte elkísért bennünket és arra 

ösztönözte szívünket, hogy küldetési helyünkre 

visszatérve a 

jó hír hirdetői 

legyünk. Ez 

azt jelenti, 

hogy a ma-

rista elköte-

lezettséget 

új, közössé-

gi szem-

szögből 

éljük meg, a mai világ szükségletei felé szolidaritá-

son alapú érzékenységgel forduljunk, befelé figyel-

jünk, hogy Istent a csendben fedezzük fel és megta-

láljuk azt a hivatást, amely nekünk szól. Tovább sző-

jük az életet. 
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Raúl García Milán 

álló nevelési munkacsoportunk a 

mintegy 60 önkéntesből álló 

segítőink támogatásával megpróbál 

jelentős változást elérni és támpon-

tot adni azoknak az embereknek, 

akikkel foglalkozunk. 

Saját módszerünkkel marista ne-

velőkként közösen meghatározott 

és öröklött értékek alapján ne-

velünk. Délutánonként az ön-

kormányzati szociális szervek által 

hozzánk irányított mintegy 70 gyerekkel és fiatallal 

foglalkozunk olyan témákban, mint a korrepetálás, 

a tisztálkodási szokások, az érzelmi nevelés, a 

közösségi munka, játékok, személyes foglalkozások, 

megbeszélések, családi munka stb. Ezenkívül a 

területen dolgozó más szociális szervekkel és a ma-

rista szociális intézmény tagjaival hálózatban össze-

hangolva dolgozunk, ami a szociális nevelés általunk 

történő értelmezésének egyik jellegzetessége. 

18 éves történetünk során fokozatosan differenciál-

tuk a segítségnyújtás formáit olyan új projektek lé-

trehozásával, mint a zeneoktatás, a fiatalok 

táplálkozásának javítása, szabadidős progra-

mok, speciális foglalkozások autista gyere-

kek számára, illetve foglalkozások súlyos 

személyiség- és társas zavarokkal küzdő 

fiatalok számára. 

Szent Marcellin álmát követve a gye-

rekkor legsérülékenyebb aspektusai-

val foglalkozunk és magunkénak 

valljuk azt az eszmét, hogy a neve-

léshez szeretetre van szükség.  

A riallesi tanoda a Barcelona 

közelében lévő Santa Coloma de 

Gramenet településen található. A 

tanoda olyan támogató központ, 

amely a társadalmi kirekesztés 

által veszélyeztetett gyerekek, fia-

talok és családok számára történő 

segítségnyújtás keretében a lehet-

séges jogsérelmekkel kapcsolatos 

megelőzési és felderítési feladato-

kat lát el. Szociális és nevelési 

szemszögből közelítve olyan élethelyzetekkel foglal-

kozunk, amelyekben az emberek nehézségekkel 

szembesülnek, kulcsfontosságúnak tartva a jelen-

létet (azaz a megfelelő pillanatban jelen lenni). Ezt 

feltétel nélkül tesszük szem előtt tartva ugyanakkor 

a szociális és nevelési fellépések korlátait azzal a 

szándékkal, hogy a rendelkezésre álló időn és az 

adott kereteken belül képessé tegyük az adott sze-

mélyt, hogy szembenézzen a nehézséggel, a bizony-

talan helyzetben megnyugtassuk és (adott esetben 

változtatást előidéző) hatást érjünk el az önálló 

cselekvés érdekében. A 12 szociális szakemberből 
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