INAUGURACIÓ PROJECTE PAIDÓS DE CÀRITAS DIOCESANA
És Barracó, Ciutadella 1 d'octubre de 2019
Posam en marxa avui un projecte de Càritas Menorca llargament acariciat i desitjat.
Amb la col·laboració del Consell Insular i de l'Ajuntament de Ciutadella, ha estat
possible donar començament al projecte Paidós, que s'adreça de manera especial a les
famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, per ajudar-los en l'educació dels
fills. Certament fins ara es desenvolupava en aquest mateix lloc un important projecte
d'atenció als infants, el "Centre obert És Barracó". Però desitjàvem oferir una atenció
més completa, que tingués en compte no només als fillets sinó també a les seves
famílies. Això és el que ofereix el projecte Paidós, pensat per acompanyar les famílies
amb infants entre 0 (zero) i 12 (dotze) anys. Es pretén oferir un acompanyament
integral a les famílies, treballant tant amb els adults com amb els fillets i posant
l'atenció en els aspectes educatius, socials i terapèutics.
En el seu escrit sobre la família, el Papa Francesc ens ha urgit a ajudar a "les famílies
sumides en la misèria, castigades de tantes maneres, on els límits de la vida es viuen de
forma dolorosa" (A 49). Diu que "en les difícils situacions que viuen les persones més
necessitades, l'Església ha de tenir una especial cura per comprendre, consolar,
integrar" (A 49). Subratlla també que la família és el context adequat per a l'educació
dels infants. "La família és la primera escola dels valors humans, en la qual s'aprèn el
bon ús de la llibertat" (A 274). Per això crec que resulta molt oportú i convenient
aquest projecte d'atenció a les famílies ajudant-les a implicar-se en l'educació dels seus
fills.
A més, Paidós desitja ser també un lloc de trobada entre les famílies, "un gran llar de
famílies", lloc en el qual puguin relacionar-se entre elles i amb els educadors. Pretén
ser una "gran casa familiar" en què trobin cabuda les famílies amb infants petits que
tenen dificultats.
És de justícia felicitar a totes les persones que han ideat aquest projecte i han treballat
per fer-ho realitat. És un projecte en el qual conflueixen els esforços de les tres entitats
esmentades. Desitj també un bon treball a l'equip de tècnics que treballarà en aquest
projecte. Que tots aquests esforços es vegin recompensats amb molts de fruits.

INAUGURACIÓN PROYECTO PAIDÓS DE CÁRITAS DIOCESANA
Es Barracó, Ciutadella, 1 de octubre de 2019
Ponemos en marcha hoy un proyecto de Cáritas Menorca largamente acariciado y
deseado. Con la colaboración del Consell Insular y del Ayuntamiento de Ciutadella, ha
sido posible dar comienzo al proyecto Paidós, que se dirige de manera especial a las
familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para ayudarles en la
educación de los hijos. Ciertamente hasta ahora se desarrollaba en este mismo lugar
un importante proyecto de atención a los niños, el “Centre obert Es Barracó”. Pero
deseábamos ofrecer una atención más completa, que tuviera en cuenta no sólo a los
niños sino también a sus familias. Esto es lo que ofrece el proyecto Paidós, pensado
para acompañar a las familias con niños entre 0 y 12 años. Se pretende ofrecer un
acompañamiento integral a las familias, trabajando tanto con los adultos como con los
niños y poniendo la atención en los aspectos educativos, sociales y terapéuticos.
En su escrito sobre la familia, el Papa Francisco nos ha urgido a ayudar a “las familias
sumidas en la miseria, castigadas de tantas maneras, donde los límites de la vida se
viven de forma lacerante” (AL 49). Dice que “en las difíciles situaciones que viven las
personas más necesitadas, la Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender,
consolar, integrar” (AL 49). Subraya también que la familia es el contexto adecuado
para la educación de los niños. “La familia es la primera escuela de los valores
humanos, en la que se aprende el buen uso de la libertad” (AL 274). Por esto creo que
resulta muy oportuno y conveniente este proyecto de atención a las familias
ayudándolas a implicarse en la educación de sus hijos.
Además, Paidós desea ser también un lugar de encuentro entre las familias, “un gran
llar de famílies”, lugar en el que puedan relacionarse entre ellas y con los educadores.
Pretende ser una “gran casa familiar” en la que encuentren cabida las familias con
niños pequeños que tienen dificultades.
Es de justicia felicitar a todas las personas que han ideado este proyecto y han
trabajado para hacerlo realidad. Es un proyecto en el que confluyen los esfuerzos de
las tres entidades mencionadas. Deseo también un buen trabajo al equipo de técnicos
que trabajará en este proyecto. Que todos estos esfuerzos se vean recompensados con
muchos frutos.

