Perencanaan Karya Kerasulan dengan Penekanan pada Pelayanan Sosial
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, Brazil

Provinsi Salib Suci memiliki sejarah yang kaya dalam melayani mereka yang membutuhkan melalui
pelayanan pendidikan, perawatan kesehatan dan pekerjaan sosial kami. Dalam artikel ini, kami ingin
berbagi tentang proses Provinsi untuk fokus pada pelayanan sosial di masing-masing bidang pelayanan,
dimana pelayanan berdasarkan pada prinsip-prinsip etika kami, martabat manusia dan hak setiap orang
sebagai yang diciptakan menurut gambar Allah.
Di Bidang Pendidikan, kami mempromosikan pendidikan inklusif untuk anak-anak, remaja, dan kaum
muda dengan memberikan 1.361 beasiswa, menegaskan kembali komitmen kami untuk memastikan akses
ke pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan paling rentan. Dengan bantuan ini, kaum muda ini
dapat bersekolah di lembaga pendidikan kita dan bertumbuh secara spiritual, intelektual, fisik dan emosional
dengan harapan bahwa mereka akan membantu dalam berkontribusi untuk dunia yang lebih baik. Di Bidang
Perawatan Kesehatan, kami membantu orang yang membutuhkan untuk mengakses layanan kesehatan
gratis dan berkualitas. Institusi kesehatan kami diberkati untuk melayani lebih dari 16.600 pasien rawat jalan
dan rawat inap per tahun. Ini sangat penting bagi populasi kita yang menua dan bagi keluarga dengan anak
kecil yang sering kekurangan sumber daya untuk menerima layanan kesehatan dasar dan perawatan kritis.
Di Bidang Pekerjaan Sosial itu sendiri, kami menyediakan layanan perlindungan sosial yang mendukung
untuk 160 anak dan remaja dan layanan perlindungan yang lebih kompleks untuk 107 penghuni di panti
jompo kami. Tantangan dalam keluarga, pandemi saat ini, pelecehan, kekerasan dan kesulitan keuangan
telah meningkatkan tekanan pada individu dan keluarga. Penekanan kami pada martabat manusia dan hak
asasi manusia telah membantu banyak orang untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.
Untuk memastikan pelayanan prima di ketiga bidang tersebut, sejak April hingga September 2021,
Provinsi mensponsori 12 kali rapat perencanaan strategis online. Pertemuan-pertemuan ini melibatkan tim
multidisiplin dengan partisipan para suster dan sekitar 50 kolaborator dari wilayah pelayanan ini. Tujuan dari
pertemuan tersebut adalah untuk menetapkan tujuan dan tindakan strategis untuk tiga tahun ke depan
(2021-2024) untuk semua kegiatan di jaringan kelembagaan ND yang akan memperkuat kemampuan kita
untuk memberikan budaya keterlibatan dan kepedulian di semua karya kerasulan.
Cara inovatif dalam merencanakan integrasi aksi/proyek pelayanan sosial ke dalam semua pelayanan
kami menyediakan profesional yang lebih terlatih dan berkomitmen yang memiliki visi, nilai, dan prinsip Injil
yang sama. Komitmen para suster dan kolaborator di bidang pelayanan sosial sejalan dengan rencana
strategis Provinsi yang lebih luas dan mempertimbangkan kebutuhan mereka yang kami layani terutama
mengenai kesetaraan hak dan akses ke layanan berkualitas.
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