Az édesanya először maga tanítja járni gyermekét,
később azonban magától kell már járnia:
felelős lesz így saját cselekedeteidért.
(Pio atya)

Milyen egyszerű volna, ha a világ úgy működne, hogy mindenki tudna magáról gondoskodni, vállalná a felelősséget magáért és megbízhatóan működne egyedül is. De milyen világ volna az, ahol nem
szorulunk rá a másikra, nem kérünk segítséget? A társadalmi és közösségi háló az emberrel egyidős.
A közösség minden egyes tagjának fontos szerepe van és volt mindig is. Tudjuk, hogy az egymásra
utaltság, az egymástól való függés felismerése kulcs a léthez és út a boldogsághoz.
A koronavírus-járvány talán pont ahhoz nyújt számunkra lehetőséget, hogy a közösség erejét
megtapasztaljuk. Érdemes elfogadnunk, hogy életünk, sikereink vagy kudarcaink más emberektől is függ. Ha az én létezésem függ más lényektől, akkor viszont mások létezése is függ tőlem.
Hiszen akkor tudunk értékes tagjai lenni az emberi világnak, ha megbízhatóak vagyunk és mások
számíthatnak ránk.
2022-ben ezért két értéket szeretnénk kiemelni és munkánkban, partnerkapcsolatainkban sosem szem elől téveszteni: a megbízhatóságot és a felelősségvállalást. Ezt követve választottunk ki olyan szervezeteket, akiket támogatni szeretnénk. Mivel alapvetően a tanulás és fej
lődés szervezeti kultúránk alapkövei, ezért idén a NoBadKid Alapítvánnyal működünk együtt.

Ők pont azt képviselik hosszú évek óta, amivel mi is azonosulni tudunk: megbízható és felelősségteljes munkát végeznek azokért a gyerekekért, akiket mindenki „problémásnak” bélyegez. Munkájuk hosszú évtizedek tapasztalatán alapszik, és állandó színvonalon, jól tervezetten dolgoznak, de
képesek megújulni, hisz tudásbázisként működnek. A gyerekeket és családokat támogató közvetlen
segítségnyújtás mellett oktatói tevékenységet végeznek, mert hisznek abban, hogy a felelősségteljes pedagógiai munka is a tanuláson, fejlődésen alapul. Rendszeres támogatói vagyunk az Etesd
a dokit alapítványnak is, mert a járványhelyzetben összefogással tudunk csak létezni.
Köszönjük, hogy idei ajándékának egy részével Ön is hozzájárult a szervezetek támogatásához és
olyan 2022-es évet kívánunk, amiben mindannyian megtapasztaljuk a támaszt és biztonságot adó
közösségek erejét mind a munkánkban, mind a magánéletünkben!
Karanténmentes, nyugodt és idilli karácsonyt kívánunk kedves Partnereinknek!
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