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ENTIDADES FUNDADORAS: 
 

 

                              
                                             Asociación Tobías 
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        saludo                                                                                                
 

          Avanza la biografía de nuestra Federación Hispano-Portuguesa que, en este año 2019, 
cumplirá su primer septenio (05-07-2012/19). En todos estos años hemos ido conformando su ser, 
su estar y también su hacer. Los propósitos que generaron el nacimiento continúan estando en la 
base de los impulsos de desarrollo y crecimiento, paso a paso se consolidan ámbitos de colaboración 
y desenvolvimiento que se materializan en los congresos de compañeros, encuentros de 
colaboradores, intercambios y acogida en las diferentes instituciones de los estudiantes en prácticas 
de las formaciones especificas que se desarrollan en nuestros territorios, representación institucional 
en los organismos sociales (ECCE- www.ecce.eu ) etc. Todo ello encaminado a fortalecer el 
sentimiento de pertenencia y corresponsabilidad del movimiento internacional de Pedagogía 
Curativa y Terapia Social y en particular en nuestro territorio hispano-Portugués.  
 
Como queda recogido en el artículo tres de sus estatutos 
 
1º) La Federación tiene como finalidad promover, desarrollar y tutelar, tanto en territorio portugués 
como español la Pedagogía Curativa y Terapia Social Antroposófica. 
 
2º) La Federación acometerá todos los asuntos relacionados con la educación, enseñanza, cuidados, 
contribución cultural e integración de los individuos necesitados de cuidados anímicos especiales de 
cualquier edad, que por causa de sus dificultades mentales, sensoriales, motrices y/o sociales 
precisen de intervención y cuidados. 
 
En el artículo cuatro 
 
1-. Para alcanzar sus objetivos, la Federación propone las siguientes actividades: 

a) Adoptará las medidas necesarias para mejorar la situación de vida de personas 
necesitadas de cuidados anímicos especiales y defenderá sus intereses ante la ley y las 
vivencias cotidianas. 

b) Promover los intercambios entre las instituciones. 
c) Prestar apoyo a las instituciones en sus tareas pedagógicas, terapéuticas y sociales. 
d) Motivar y desarrollar la creación de Centros de Pedagogía Curativa y Terapia Social de 

carácter Antroposófico, así como la organización de congresos, cursos y centros de 
formación para operadores sociales que pretendan desarrollar su actividad con personas 
necesitadas de cuidados anímicos especiales. Motivar la formación y mejora continua de 
los colaboradores/as pertenecientes a los equipos de las instituciones pertenecientes a la 
Federación. 

e) Facilitar la difusión e intercambio de experiencias y material de trabajo. 
f) Defender y difundir la imagen y los derechos de la Pedagogía Curativa y la Terapia Social 

de carácter antroposófico ante la opinión pública y autoridades. 
g) Difundir los valores y objetivos de la Pedagogía Curativa y Terapia Social antroposófica. 
h) Promover la cooperación entre las instituciones de otros países que comparten las 

mismas finalidades de la federación. 
  
En el artículo sesto 

1- La Federación tiene como ámbito de actuación territorial España y Portugal, sin descartar 
la posibilidad de desarrollar proyectos relacionados con sus fines en otros países. 

http://www.ecce.eu/
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Son estos preceptos del actuar común bajo el paraguas de la Federación Hispano-Portuguesa, una 
tarea que solamente puede fructificar si el sentido de corresponsabilidad de las instituciones es 
sostenido por cada una de las individualidades que las conforman. Las semillas se plantaron, los 
nutrientes para el crecimiento y desarrollo necesitan ser aportados al cotidiano.  
Queremos desde el grupo de dirección de la Federación en este inicio de año 2019, hacer llegar 
nuestros mejores deseos para este año recién estrenado y, al mismo tiempo compartir diferentes 
informaciones relacionadas con la gestión y diferentes actuaciones relativas a los ejercicios 2017 y 
2018. En el documento encontrareis:  
 
1- ARTÍCULO REDACTADO PARA EL LINK ECCE-NOVIEMBRE 2017 SOBRE EL ENCUENTRO DE 

COLABORADORES FPCS EN LA ASOCIACION TOBIAS-MADRID. 
 

2- ACTA Y APROVACIÓN DE CUENTAS 2017 Y PRESUPUESTO 2018. 
 

3- ACTAS DE REUNIONES DE DIRECCIÓN 2017 
 

4- CONGRESO DE COMPAÑEROS 2018. 
 

5- PROPUESTA DE ACTA ASAMBLEA GENERAL 2018  
   PRESENTACIÓN PARA SU APROVACIÓN DE CUENTAS 2018 Y PRESUPUESTO  2019.  

 
6- ACTAS DE REUNIONES GRUPO DE DIRECCIÓN 2018    

 
7- INFORME REPRESENTANTE PORTUGAL-DORNACH  2018, CRISTINA MONTEIRO 

 
8- INFORME REPRESENTANTE ESPAÑA-DORNACH 2018, NATIVIDAD MORENO RIVILLA. EN PDF 

ADJUNTO. 
 

9- INFORME REPRESENTACIÓN FEDERACIÓN-ECCE 2018. FIDEL ORTEGA- KATHARINA GRÓNBERG.          
 

Queremos agradecer la complicidad y apoyo tenido con este grupo de dirección que este año 
culmina su segundo mandato consecutivo. Pedimos disculpas por todo aquello en lo que no 
hayamos estado a la altura de lo esperado, algunos de los objetivos marcados se han podido 
cumplir y consolidar, otros, quedan pendientes para la nueva etapa que debe comenzar. En la 
próxima Asamblea General nuestros cargos serán puestos a disposición y deseamos de corazón 
que el futuro de nuestra querida FPCS pueda ser transitado con alegría y perseverancia para el 
bien común. 
 

 
                 Fidel                                                 Telma Corina                               Luís Manuel 
              Ortega Dueñas                           Lopes d’Oliveira Páscoa                Santos Fonseca 

 
               Presidente                                            Secretaria                                     Tesorero. 
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1) ARTICULO REDACTADO PARA EL LINK ECCE-NOVIEMBRE 2017 SOBRE EL ENCUENTRO DE 
COLABORADORES FPCS. EN LA ASOCIACION TOBIAS-MADRID. 

 

 

 
 

 

No se puede coger responsabilidad si nos quedamos solamente en lo superficial. En relación con 
las instituciones es necesario llenarlas de contenido, de sustancia; solamente a través de la 
creación de la comunidad comprometida con el individuo y también con el mundo, a la escucha 
de los problemas, con capacidad de crear imagen y de intuir, se podrá finalmente acoger la 
inspiración con la que convertirse en verdaderos protectores de los individuos, de las sociedades 
y de la humanidad, convertirse en creadores de futuro. 
Con esta premisa la federación Hispanoportuguesa de Pedagogía Curativa y Terapia Social celebro 
en fechas pasadas su encuentro bianual de colaboradores, en esta ocasión en Madrid, en la sede 
de la Asociación Tobías institución cofundadora de la federación junto a Casa de Santa Isabel, 
ASTA y Asociación San Juan. El simposio realizado nos introdujo en la temática del encuentro, y 
es que, la oscuridad presente en el mundo solamente podrá encontrar la luz, despertar, a través 
del verdadero contacto y de la profunda relación que de ese contacto pudiese nacer. La cultura 
del corazón debiese siempre estar presente y a través de ella hacer surgir los lazos que hagan 
perdurar en el tiempo la cooperación y presenciación profesional, individual y colectiva.    
Las tendencias en el marco europeo auguran cambios de sistema, la inclusión tiende a la 
desinstitucionalización, la vida independiente promueve un sistema donde la creación de 
comunidad necesita de nuevas formas para subsistir. La prestación de servicios parece ir ganando 
terreno, ya no tanto el “vivir con”, sino más bien “el vivir de” aparece como respuesta a las 
obligaciones sociales de atención especializada. La profesión tiene que ser reconducida hacia el 
trabajo con sentido. Sin duda, un porcentaje de personas hasta ahora dependientes pude ganar 
en autonomía e independencia pero son muchas las personas que necesitan, más allá de la vida 
al exterior de la comunidad con un asistente, poder beneficiar de la visibilidad y protección que 
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desprenden las comunidades terapéuticas donde la productividad laboral, sin duda importante, 
no se aborde desde la perspectiva de las personas para el trabajo, sino más bien, del trabajo para 
las personas; comunidades terapéuticas donde la vida cultural esté situada en el centro, pudiendo 
desarrollarse como actividad del corazón y poder emanar salutogénesis social, contacto, 
reconocimiento, vinculo, verdadera relación. Para ello se hace necesario la interconexión, 
conectar consigo mismo, con los otros, con la sociedad, con la humanidad. Ejercer la inclusión en 
el trabajo, en el arte, en la cultura y la educación. Devenir creadores, no tanto consumidores, 
ofrecer a la sociedad la posibilidad de vivenciar la inclusión a la inversa. La vida es un flujo de 
encuentros, para realizar la vida siempre necesitamos al otro, ejercitemos el pensamiento en la 
verdad, la observación desde nuestra perspectiva, pero también desde las diferentes perspectivas 
para encontrar lo verdadero. Lo que es verdadero se mantiene, continúa, lo que no lo es se diluye. 
“Si quieres ir rápido ve tú mismo, si quieres ir bien ve con los otros”. Encontrar metas comunes 
siempre pide hacer concesiones, renunciar a algo para poder pertenecer siempre se hace 
necesario. Entrar en esos procesos de encuentro a través de la renuncia personal es campo de la 
libertad, dar el paso de dejar de lado los deseos para poder caminar junto a los otros significa 
tener confianza, conquistar individualidad. Hoy más que nunca se hace necesario el que cada uno 
tenga su plan para sí y también con los otros. Respeto, autonomía, solidaridad, considerarse los 
unos a los otros, construir comunidad. Las instituciones de Pedagogía Curativa y Terapia Social 
están llamadas a acoger al mundo que viene hacia ellas, potenciando su individualidad, 
reforzando su identidad. Las experiencias de sabiduría y amor subyacen del interés, de la 
implicación, de la relación, de la atención y la acción consciente.  
¿Qué aporta nuestro movimiento a la red de organizaciones europeas? ¿Somos conscientes de la 
importancia de relacionarse con otras instituciones? ¿Podemos mostrar no tanto lo que nos 
separa, sino, más bien lo que nos diferencia?  
 
Durante la Asamblea General celebrada, se reforzaron las intenciones de mantener vivos los lazos 
de hermandad y compromiso de entreayuda en nuestra territorialidad, un compromiso que sirva 
de apoyo y sustento con el que poder mantener las manos tendidas y el corazón abierto hacia la 
tarea común. 
 
Desde ya trabajamos en la preparación del tercer Congreso Regional de Compañeros, estos 
encuentros bianuales se desarrollan desde el 2014 y se han convertido en la piedra angular de 
nuestra actividad federativa. En la primera quincena del mes de junio 2018 nos daremos cita, en 
tierras portuguesas, para la celebración de este tercer congreso que se desarrollara con la 
temática de “los cuatro elementos”.  En esta ocasión la Asociación Socioterapéutica de Almeida 
(ASTA) será la anfitriona de este importante evento. 
 
Queremos ahora hacer uso de la posibilidad que nos ofrece este medio (LINK- ECCE) para 
compartir algunas actividades y noticias acontecidas en el ámbito de las instituciones miembros 
de FPCS.  
 

                          Fidel Ortega Dueñas – Presidente FPCS.  
www.federacao-antroposofica.com  

 

 

 

 

http://www.federacao-antroposofica.com/
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2) ACTA Y APROVACIÓN DE CUENTAS 2017 Y PRESUPUESTO 2018. 
 

 

ASAMBLEA GENERAL 22- OCTUBRE 2017 

ATA nº 01/2017 

Aos vinte e dois dias do mês de Outubro, pelas 10.30 horas, reuniu a Assembleia Geral da Federação 

Hispano-Portuguesa de Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposófica, na Casa São Rafael da 

Associação Tobias, estando ausente Fritz Wessling (1º secretário) foi o Jorge Pires (2º secretário) a 

secretariar a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------- 

• Primeiro ponto – Leitura e aprovação da ata anterior----------------------------------------------- 

• Segundo ponto – Passado, Presente e Futuro -------------------------------------------------------- 

• Terceiro ponto – Análise e aprovação das contas, balanço e informações da gestão de 2014,2015 

e2016. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Quarto ponto – Análise e aprovação das contas e orçamento para 2017 e 2018------------- 

• Quinto ponto: Avaliação e retrospectiva do Congresso de Colaboradores de 2015, Congresso 

de Companheiros de 2016 e Congresso de Companheiros 2018-------------------- 

• Sexto ponto: Página Web da Federação----------------------------------------------------------------- 

Apresentados os pontos de trabalho deu-se início à reunião:---------------------------------------------- 

Primeiro ponto: Foi feita a leitura da ata da Assembleia anterior, sendo posteriormente aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo Ponto: Os presentes foram dando a sua opinião sobre este tópico: ------------------------- 

▪ Maria José Medina: fez uma retrospectiva dos acontecimentos antes de surgir a Federação e partilhou as 

suas vivências e experiências de todo o processo de encontros, reflexões e decisões até o momento do 

nascimento real da Federação. Partilhou a grande importância (na sua perspectiva) do António Sanchez, que 

através dele entrou em contacto com o Fidel e assim iniciou uma união entre as instituições espanholas que 

trabalhavam a Pedagogia Curativa e Socioterapia. Destes encontros surgiu a necessidade de aproximação 

com as instituições portuguesas, que trabalhavam igualmente com a Pedagogia Curativa e Socioterapia e 

estavam em ação há já algum tempo. O trabalho da Federação iniciou-se por volta de 1995. A Federação tem 

uma bonita imagem, que Fidel e Folgosi deram, que é uma constelação, e temos que nos esforçar para que 

esta constelação continue. As instituições envolvidas são diferentes entre si, devíamos encontrar-nos para 

trabalhar, partilhar as diferenças sociais, jurídicas e económicas e assim poderão surgir ajudas mútuas. 

Referiu que temos que nos atrever a olharmo-nos novamente, pois a alegria do início está a perder-se no 

caminho. Novamente realçou que o António Sanches, Fidel, Maria José, Philipp, Angelines, foram os 

impulsionadores deste movimento.  

Conclusão, há a sensação de haver um trabalho por aprofundar, de renovação de energias daqui para a 
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frente, entre as Instituições. Comentou que Dr. Leonardo Folgosi disse: “Todos devemos seguir o mesmo 

caminho, o mesmo compromisso”. Ainda leu uma passagem do livro “Cultura del Corazon” de B. Liveagood, 

“Temos de estar preparados para os perigos da época. Não é com armas que se vencem as diabólicas forças 

marcianas. Trata-se de nascer, na Europa, uma cultura crística, provida de forças que possam com os 

demónios. Têm de se criar núcleos culturais com pessoas conscientes do que estão a fazer, que façam as 

coisas desde o coração, onde o trabalho não se faça num modelo sistémico apenas porque esses modelos 

resultam no ensino dos jovens a ler e a somar. Lugar para encontrar a humanidade, onde não se tente 

esconder as diferenças, onde as pessoas saibam revelar-se de verdade.--------- 

▪ Telma – partilhou o seu processo: reflexão – perdão – continuar com Luz para a Luz! Devemos fortalecer a 

Federação com encontros temáticos e criar um plano de atividades mais viva! Partilhou como o Philipp fazia 

a transmissão da informação entre a Federação e a Casa Santa Isabel. A Federação está acima de cada 

individualidade e cada instituição. Necessidade de haver um novo processo de transformação e 

fortalecimento com mais encontros.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

▪ Luís – Continuemos a trabalhar, não estamos preparados para enfrentar as dificuldades se não construirmos 

um caminho de trabalho em conjunto! As distâncias não são importantes, vê-se nos Congressos de 

Companheiros, tudo acontece facilmente! E nos Congressos de Colaboradores? Devemos nos encontrar!----

-----------------------------------------------------------------  

▪ Fidel – Durante muitos anos preocupou-se com a saúde e com a vida, encontrou na Antroposofia, nos 

medicamentos e nos companheiros a Pedagogia Curativa e Socio Terapia, a saúde e os medicamentos para ir 

ao encontro do equilíbrio. No início, nas Conferências em Dornach, sentiu a falta de representação do nosso 

território. Partilhou o encontro que teve com o César Barata que lhe falou do seu irmão de coração, Carlos 

Páscoa de Portugal, e no ano seguinte encontrou-o em Dornach. Em 2003 entra em contacto com a ECCE. 

San Juan é pequeno e em conversa com Dr. Leonardo Folgosi e outros amigos em Dornach, surgiu o desafio 

de unir as instituições de Espanha e Portugal. Iniciou as organizações dos encontros de Companheiros en 

Tenerife, que se realizaram em, 1998/99/00/01/02. Tudo foi muito bom, as relações socias, os encontros 

entre instituições. A triparticipação social tem que aparecer de algum lado, aí surgiu necessidades de iniciar 

juridicamente e economicamente e em 05 de Julho de 2012 nasce a Federação. Houve impulsos: Congressos 

de Companheiros e de Colaboradores, mandatos da Federação para promover formações, traduções para as 

nossas línguas. Falou da formação Campânula que estava protegida pelo guarda-chuva da Federação. 

Todas as pessoas das instituições têm que viver com a imagem do que é a Federação e qual a sua tarefa e 

importância para cada instituição. Continuou a partilhar a sua enorme consciência do que é a Federação, 

referiu neste momento a necessidade de aparecerem os logotipos da Federação e ECCE nas atividades 

organizadas pela Federação, sentiu falta de contestação dos emails que enviou. Temos que ter mais clareza 
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e procurar uma forma para tal.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

▪ Isaac – Necessita clareza em saber o que é e qual é o processo da ECCE e da Federação. A cúpula (cálice) 

tem que ter flexibilidade, pois só assim conseguimos cumprir com as nossas decisões, mesmo que seja um 

pouco diferente do que se tinha decidido anteriormente, mas a realidade mostra-nos outro caminho! --------

-----------------------------------------------------------------  

▪ Angel – Falta um pouco de consciência e luz. Devemos fazer um esforço para perceber o outro e chegarmos 

a um ponto de encontro. Neste encontro de Colaboradores reascendeu-se uma ideia de como podemos 

trabalhar para que a luz fique e até seja aumentada. Sinto-me feliz por nos termos encontrado.-----------------

---------------------------------------------------------------  

▪ Isabel – fala da importância de haver uma normalização do nível de exigência entre as Formações! Houve 

algumas reacções, pois a forma de se expressar de Isabel suscitou algumas diferenças nas interpretações, 

mas depois de alguma tensão e contensão, surgiu a calma e conseguimos reencontrar o equilíbrio para 

continuar. Fidel ainda fez questão de dizer que é importante: fraternidade no económico, igualdade no 

jurídico, liberdade no sociocultural. E ainda referiu que em San Juan há consciência de tudo que se passa na 

ECCE e nas Conferencias em Dornach.-----------------------------------------------------------------------------------------  

▪ Alba – seguir o mesmo caminho e encontrar um caminho conjunto para todos estarem bem e juntos. 

Referiu o bom, o belo e o verdadeiro como exemplo a ter em conta.---------------------- 

▪ Thereza – Agradeceu a oportunidade de estar no Congresso de Colaboradores de 2017 e participar na 

Assembleia Geral. Tudo que ouviu lhe fez relembrar situações que viveu no Brasil no decorrer da sua 

biografia. Está muito agradecida por estar aqui e ver vontade e força de revitalizar o grupo e esforço de 

manter os objectivos da Federação! Memória clara, observação e a fenomenologia é muito importante. No 

nosso momento vem a luz e a importância da necessidade das formações e que essas formações venha 

fortalecer as instituições. O importante é estabelecer as metas esforçar-se para mate-las e alcança-las.----- 

▪ Jorge – Maior acção e dinâmicas interactivas entre as instituições. Promovermos encontros de celebração 

de festividades. Trabalharmos com vontade de reverter a situação e olharmos pelo lado positivo, e como 

equipa.------------------------------------------------------------------------------  

▪ Katharina – Fortalecer, ver os companheiros e melhorar.----------------------------------------------- 

▪ Angel – Imagem: cada um é uma pedra que há nas praias e rios. As pedras transformam-se pelo confronto 

entre elas, quando se chocam umas com as outras. Para crescer e continuar, devemos juntar-nos e 

chocarmos, para transformarmos.------------------------------------------------ 

Terceiro Ponto: As contas foram analisadas e aprovadas por unanimidade. A Telma entregou as atividades da 

direção desde a última Assembleia Geral em junho de 2016. O Fidel partilhou que a organização da Conferência 

em Dornach está com dificuldades em encontrar e conseguir por em prática a justiça económica, com os 

pagamentos em relação aos companheiros e instituições de diferentes países. Falou em relação aos 
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representantes dos países na Conferência em Dornach, para procurar o valor correto a pagar em relação ao 

número de companheiros e da qualidade de vida de cada país. Lembrou que o Bert e Agelines são responsáveis 

de enviarem os valores relacionados a Portugal/Espanha, para a Federação para poder fazer-se os pagamento 

ou orçamentos. É necessário trabalhar em vários níveis diferentes e não esquecer o económico. Referiu 

também que está a pagar despesas do próprio bolso, relativos a custos de representação da federação.---------

--------------------------------------------------- 

Quarto Ponto: O orçamento de 2017 foi exibido e as contas serão apresentadas logo que termine o ano. Pede-

se para as instituições, logo que possível, enviarem os dados económicos para se poder fazer o orçamento de 

2018. Foi proposto fazer uma Assembleia Geral em fins de janeiro ou início de fevereiro, assim poderemos 

aprovar o orçamento de 2018 e refletir como continuar o nosso trabalho iniciado nesta Assembleia.-------------

----------------------------------------- 

Quinto Ponto: A Telma entregou um relatório de atividades do 2º Congresso de Colaboradores e do 2º 

Congresso de Companheiros. O próximo Congresso de Companheiros será na ASTA e as datas propostas são 6 

a 9 de junho ou 11 a 14 de junho de 2018, sob o tema “os 4 elementos”. A ASTA agradece uma resposta rápida 

para facilitar a organização desse encontro. ----------------- 

Sexto ponto: Falou-se rapidamente a respeito da página web. Todos devemos entrar na página, pois quanto 

mais visualizações tiver, mais fácil será de a encontrar nas pesquisas realizadas nos motores de busca. Portanto 

devemos divulgar! Foi feito pedido a cada instituição para enviar actualizações e ou sugestões via email para 

o Jorge, assim a página ficará sempre atualizada.---- 

Outros assuntos: Foi lembrado também, pelo Angel, que daqui a dois anos devemos rever ou reformular, caso 

achamos necessário, os estatutos da Federação.---------------------------------------- 

Assuntos pendentes: Avaliação e retrospectiva do encontro de colaboradores de 2017; Informações 

gerais (ECCE, Conferência Dornach, novas iniciativas em Espanha). Estes assuntos serão tratados na 

próxima reunião de Assembleia da Federação. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual vai ser elaborada a presente ata que será 

assinada por todos os elementos presentes. ------------------------------------------------------- 

Presidente: ___________________________________________________________________ 

1º Secretário:__________________________________________________________________ 
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3) Actas 2017 Junta Directiva 
 
 

 
 

 
7ª ATA DA REUINÃO DA DIREÇÃO - 23 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
 
Conferencia via Skype ….9:30hs 
Presente: Luís, Fidel e Telma  
 
Pontos: 1) Saúde do Grupo 
            2) Assembléia Geral 
            3) Contabilidade de 2014/15/16 e proposta de 2017 
            4) Encontro de Colaboradores 2017 
            5) Pagamento Web da Federação 
            6) Informação da Conferencia da ECCE 
 

1) Os mandatos são de 4 anos. 

Em 05/07/2012 Constituição da Federação 

          1º mandato de 2012/2016 
 
          2º mandato de 2016/2020 (julho'16 até junho-julho'2020) 
 
Devemos fortalecer o aspecto socio-cultural, o jurídico. O econômico não é o mais 
importante. Fortalecer a P.C.S.T através da Federação. 
 
A direção tem como responsabilidade por em prática as propostas e decisões da Assembléia. 
Houve uma retrospectiva da última Assembléia, onde todos falaram e com sinceridade 
procuramos um caminho a percorrer em conjunto. 
Os outros pontos serão tratados na próxima reunião no dia 01 de março de 2017, 4ª feira as 
19hs. 

Telma Páscoa 
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8ª ATA DA REUINÃO DA DIREÇÃO - 01 DE MARÇO DE 2017 
Conferencia via Skype....19:15 hs 
Presente: Luís, Fidel e Telma  
Pontos: 1) Assembléia Geral 
            2) Encontro de Colaboradores 
            3) Contabilidade 
            4) Pagina Web 
            5) Informação da Conferencia da ECCE 

1) Fidel partilhou que no do dia 20 se realizará a Gal Lírica de San Juan, em Madrid e 

propõe que o encontro de Colaboradores seja nos dias 20 e 21 e a Assembléia Geral 

no dia 22 de outubro de 2017. 

2)  Fidel irá contactar Associacón Tobias para confirmar se poedrá ser nesta data e se 

ele podem responsabilizar pelo Encontro de Colaboradores. 

3) A contabilidade da Campâmpanula já está com o Luís e ele irá organizar ao 

contabilidade da Federação e de Dornach 

4) Pagina Web: A ASTA está a tratar da página (fase inicial), falta as informações de 

Tobias e San Juan. Devemos propor a nomeação de 1 representante de cada 

Instituição para enviar as informações, assim a página fica sempre atualizada. O 

Jorge é o responsável da página, então os representantes das Instituições devem 

manter contacto com ele. 

5) Fidel enviou e-mail da ECCE com informações, exemplo: concelho administrativo da 

ECCE trabalharão como base no documento que foi enviado. Querem mudar aos 

poucos a forma e digamica, proposta de pequenos grupos, com vários temas, 

perguntas e dependendo do tema deveria-se trabalhar também nas Instituições. Os 

2 documentos de 18 e outro de 10 páginas. 

Os representantes tanto da ECCDE, Conferncia em Dornach devem divulgar o resumo dos 
encontros para que o trabalho flua. 
Os representantes são:  
Casa Santa Isabel – Carlos Páscoa 
Associacion Tobia - ? devemos nomear 
          ASTA - ? devemos nomear 
          San Juan – Fidel 
 
          Vamos propor que ASTA seja a responsável para o Congresso de Colaboradores em 
2018. 
reunião proposta para 18/04/17 (+/-) as 16 ou 17 hs. 

Telma Páscoa 
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                9ª ATA DA REUINÃO DA DIREÇÃO 

 

No dia 17 de Outubro de 2017, pelas 20:15 horas, realizou-se a reunião da 
Direção da FPCS – Federação Hispano-Portuguesa de Pedagogia Curativa e 
Socioterapia Antroposófica, via skype. 

Estavam reunidos Fidel Ortega Dueñas (presidente), Luis Manuel Santos 
Fonseca (tesoureiro) e Telma Corina Lopes d'Oliveira Páscoa (secretária). 
Foram reunidos os seguintes pontos: 
1.   Congresso de Colaboradores 
2. Assembléia Geral 

 
1.   Relativamente ao primeiro ponto,foi partilhado pelo Fidel alguns aspectos 
do Congresso de Colaboradores como, o pedido do Fidel para que o programa 
do Congresso fosse planeado para encerrar no sábado no fim do dia, podendo 
assim realizar-se a Assembléia Geral da Federação no Domingo pela manhã. A 

Associación Tobias concordou. Fidel partilhou que terá que sair mais cedo 
devido a algumas obrigações com a organização da Gala Lírica, que se realizará 
na 6ª feira as 20 horas no Teatro Real de Madrid. 
 
2.   Relativamente ao segundo ponto, foi feita uma reflexão a respeito dos 

pontos a serem tratados na Assembléia Geral, como ponto inicial iremos tratar 
dos aspectos do passado, presente e futuro, refletimos no sentidos que 
deveremos tratar deste ponto com a maior objetividade com perspectiva de 
transdormações e fortalecimento da Federação e do grupo de direção; a 
respeito da contabilidade, confirmamos que todos os elementos do Conselho 

Fiscal receberam os documentos necessários; a respeito da página web iremos 
refletir em conjuntos aspectos para mantermos a página atualizada e ativa; 
faremos uma reflexão dos Congressos de Colaboradores (16 - 17 e 18 de 

Outubro de 2015) e do Congresso de Companheiros (6 – 7 e 8 de Junho de 
2016); iremos tratar das pevisões para o Congresso de Companheiros em 2018; 

informações da Conferencia da ECCE; debataremos como podemos apoiar as 
novas iniciativas que estão a nascer Barcelona, Vitória e Alicante. 
Tendo chegado limite temporal ditado entre nós, encerrou-sepelas 20:45 horas 
a reunião do grupo da direção da Federação, da qual se lavra a siguinte ata e 
assinada pela secretária, após a aprovaçãodo do grupo d direção. 

 

Telma Páscoa 
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4) CONGRESO DE COMPAÑEROS 2018                      

 

Nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho de 2018 na ASTA, aconteceu o III Congresso Hispano 

Português de Companheiros que teve como tema “OS 4 ELEMENTOS”. 

Este Encontroo teve como objectivo promover e cultivar a “Arte do Encontro” entre várias 

instituições portuguesas e espanholas, no sentido da valorização, dignificação e afirmação 

cidadã (individual e grupal) das pessoas com deficiência dentro da linha de ação preconizada 

pela Federação Hispano Portuguesa para a Pedagogia Especializada e Terapia Social. -

Durante 4 dias, entre um espaço rural ( a aldeia da Cabreira), um espaço histórico (a vila de 

Almeida) e o vale do Côa, trabalhámos os 4 elementos - TERRA, AR, ÁGUA E FOGO, 

através de diversas manifestações artísticas e animativas, num intercâmbio de saberes e 

culturas, produzindo “arte na paisagem” e sensibilizando para uma ecologia social, ambiental 

humana. Como resultado ficou na natureza circundante da ASTA, uma exposição “Land Art”- 

Arte na Terra, que pudemos observar como um hino ao encontro, à criatividade e, à 

preservação da natureza que é uma das Nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho de 2018 na ASTA, 

aconteceu o III Congresso Hispano Português de Companheiros (pessoas com 

“deficiências”) que teve como tema “OS 4 ELEMENTOS”. ferramentas terapêuticas que tanto 

nos move no nosso trabalho socioterapêutico. A nossa sentida gratidão a todos aqueles que 

se juntaram a nós para levar este Congresso avante. À Federação Hispano Portuguesa para 

a Pedagogia e Socioterapia que impulsionou e apoiou este Congresso; ao INRInstituto 

Nacional para a Reabilitação que nos ajudou ( s u b s i d i o u ? ) economicamente ; ao 

Município de Almeida que nos apoiou na logística e nos ofereceu um maravilhoso jantar de 

encerramento; aos voluntários de várias áreas que se uniram a nós nestes 4 dias; às 

instituições presentes que nos trouxeram alegria, entusiasmo e partilha; ao grupo de 

colaboradores da ASTA que encontro hispano-português durante, mais de um ano, 

trabalharam para este fim; aos pais e familiares que se juntaram a nós e, claro, aos primeiros, 

os nossos companheiros que são o motivo, a razão e a força que fazem estas “coisas” 

acontecerem.             

 Maria José DIniz da Fonseca 
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Falamos em inclusão, arranjamos modelos estereotipados, politicamente corretos mas, na 

maioria das vezes esquecemos algo simples mas fundamental: criar espaços de Liberdade 

para demonstrar o desejo, a vontade e a ação de cada um, com o seu maior ou menor 

potencial. Neste congresso/Encontro Hispano Português, durante 4 dias, 250 pessoas 

oriundas de vários pontos de Portugal e Espanha, puderam, num espaço natural conhecer, 

conviver, construir, socializar, conversar com pessoas novas, fora do seu ambiente talvez 

cheio de acessibilidades mas já rotineiro. Partilharam experiências, ideias, e acima de tudo, 

viverem sem qualquer medo de se sentirem como “diferentes dos outros” ou com “menos 

capacidades”, porque na realidade todos somos iguais, todos “normais”, sendo todos 

diferentes. Todos os momentos tiveram magia mas realço o canto conjunto da manhã e do 

final de tarde com as canções alusivas aos 4 elementos; o encontro com as crianças das 

escolas do Agrupamento de Almeida, e largada de pombas na vila de Almeida; a descoberta 

do Rio Côa em canoa; as pinturas dos muros com artistas solidários e criativos; a construção 

de mandalas na terra com os materiais naturais; a preparação e cozedura do pão no forno 

da aldeia da Cabreira; a descoberta do movimento através da dança; o culminar no último 

dia, com a apresentação da reportagem fotográfica feita pelo grupo de fotógrafos voluntários 

da Escola Profissional da Guarda – Ensiguarda, com a partilha de emoções e o maravilhoso 

e animado jantar de despedida, no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso. De muitos vinham 

perguntas ansiosas: amanhã continuamos? Para o ano fazemos outra vez? Mais um 

Encontro aconteceu, as marcas do trabalho feito são visíveis e deixam promessas de futuro. 

Um imenso Bem Hajam a todos os que contribuíram para que isto fosse possível.  

Flávia Freire  

                                                                                                                            Colaboradora da ASTA
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5) ACTA Nº 8 ASSEMBLEIA GERAL 27-01-2018 

 
No dia 27 de Janeiro de 2018, pelas 10.00 horas, realizou-se, em Primeira Convocatória, a 
oitava Assembleia Geral, Ordinária, da FPCS – Federação Hispano-Portuguesa de 
Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposófica, na Casa São Francisco, instalações da 
ASTA – Associação Sócio Terapêutica de Almeida – em Cabreira do Coa, Almeida, 
Portugal..-------- 
Da convocatória, com data de 18 de Junho de 2018, constavam os seguintes pontos:--------
---- 

1. Leitura e aprovação, se proceder, da Acta da Assembleia anterior.----------- 

2. Análise e aprovação, se proceder, das contas, balanço e relatório de gestão de 

2017.----- 

3. Análise e aprovação, se proceder, do orçamento (presupuesto)  de 2018 -----------

-- 

4. Avaliação e retrospectiva do Encontro de Colaboradores de 2017, na Asociación 

Tobias ----- 

5. Planeamento do Congresso de Companheiros de 2018, na ASTA..------------- 

6. ECCE e Conferência de Pedagogia Curativa e Socioterapia: seu papel, e trabalho 

conjunto na Federação.-------------------- 

7. Página Web da Federação; marketing -------------------- 

8. Economia; compromisso de corresponsabilidade federativa ---------------- 

9. Ecos e informações do presente, e passos futuros nas diferentes Instituições da 

Federação---- 

10. Previsão de futuras acções das áreas de trabalho definidas nos estatutos 

fundadores------- 

11. Pedidos e perguntas.------------------ 

Estavam reunidos, na hora marcada, representantes de três das quatro instituições sócios 
efectivos. A Asociación San Juan (ASJ) estava representada por Fidel Ortega Dueñas, Ana 
Oneida  e Saga Katharina Grönberg ). A ASTA – Associação Socio-Terapêutica de Almeida 
estava representada por Maria José Dinis da Fonseca (presidente), Luís Manuel Santos 
Fonseca, Cristina Maria Monteiro Pinheiro e Jorge Amaro Pires, este último presente durante 
a maior parte da reunião. A Casa de Santa Isabel (CSI) estava representada por Carlos 
Manuel Garcia Páscoa (presidente), Telma Corina Lopes d’Oliveira Páscoa, e Fritz Wessling. 
A Asociación Tobias (AT) fez saber, pela voz de Fidel Ortega e por email do seu presidente 
Angel Gilsanz Gilmartin, também presidente da Mesa da Assembleia da FPCS, que 
novamente, por motivos pessoais inultrapassáveis não poderia estar presente ou 
representada.-------Apesar de a data da convocatória não cumprir o prazo estatutário de 
antecedência, considerou-se a Assembleia devidamente convocada e com poderes para 
deliberar, por um lado porque a sua realização já estava combinada informalmente e era do 
conhecimento de todos, e também porque as instituições sócios efectivos estavam, de facto, 
representadas, sendo a ausência da Asociación Tobias cujo habitual representante Angel 
Gilsanz Gilmartin aliás convocou a Assembleia, motivada por impedimentos de outra ordem, 
já referidos. -------Não podendo estar presente, como já se referiu, o Presidente da Mesa, 
Angel Gilsanz Gilmartín, foi esta Assembleia presidida, por Carlos Páscoa, conforme decisão 
unânime, e secretariada pelo seu 1º Secretário, Fritz Wessling, -------------- 



 19 

Tendo presente que, de acordo com os Estatutos, a qualidade de sócio efectivo é atribuída 
a instituições e não a indivíduos, considerou-se os presentes estarem mandatados pelas 
respectivas instituições para representarem as mesmas.-------------------- 
A pedido dos presentes foi o ponto 9 tratado no início da Assembleia e os restantes pontos 
pela sequência numérica que constava da convocatória. Esta Acta segue a numeração da 
convocatória e a sequência temporal em que os assuntos foram tratados.-------------------- 
1. Relativamente ao primeiro ponto, foi lida, a Acta da Assembleia realizada no dia  22 

de Outubro de 2017, na Casa San Rafael da Asociación Tobias, em Collado Villalba, Madrid, 

Espanha. Foi pedido que a Acta fosse completada com a listagem das pessoas presentes e 

instituições representadas. Em todo o resto, a Acta mereceu aprovação unânime.------------ 

9. Relativamente ao ponto 9, deu-se primeiro uma troca de impressões sobre o facto de, 
a nível institucional, a Formação Campânula ter saído da Federação, e ter sido acolhida pela 
Casa de Santa Isabel. Os contributos foram diversos, não coincidentes, mas convergindo no 
sentido de expressar o desejo de a Federação voltar a ter, no futuro, um papel mais 
dinamizador e agregador na vertente de formação, renovando-se e assim recuperando o 
entusiasmo dos primeiros tempos. Foi visto como muito positivo o papel que a Federação 
está a ter na organização de “Encontros” (palavra mais aceite por apoiantes) ou 
“Congressos”, tanto de colaboradores como de companheiros. Foi também descrita a 
articulação, necessária e positiva, da Federação com as outras organizações internacionais: 
a ECCE, e a “Konferenz” de Pedagogia Curativa e Sócio-Terapia. Cada uma das três 
instituições presentes deu um resumo do momento que vive actualmente, dos novos 
desafios que enfrenta, e do modo como vê a sua especificidade e maneira de estar no 
mundo. Foi também expresso por vários presentes a importância de a Federação 
acompanhar carinhosamente cada uma das instituições que a constituem, nas suas 
respectivas fases de desenvolvimento e nas suas dificuldades. Em resumo, o ponto 9 foi um 
momento de aproximação entre todos mas sem decisões formais. Sobre a questão se a 
Formação Campânula deve ou não regressar à Federação, debatida também noutros 
momentos da Assembleia, não se chegou a um consenso.  -------------------     
2. Relativamente ao segundo ponto, foi apresentado, e aprovado por unanimidade, com 

parecer também positivo e unânime do Conselho Fiscal, o Balanço / Exercício de contas de 

2017. No entanto, a Assembleia entendeu que futuramente, uma eventual situação de não 

pagamento de quotas por parte de um sócio que está em dificuldades financeiras deverá ser 

assumida com maior transparência. Concretamente, a instituição deverá sempre apresentar 

as suas contas, e tratar em separado as cotas e custos de congressos. Deverá ainda constar 

do balanço, com o valor zero, o contributo desta entidade. --- 

 
3. Relativamente ao terceiro ponto, foi apresentado pela Direcção, e aprovado por 

unanimidade, o Orçamento (Presupuesto) para 2018. Na parte das quotas dos sócios, foi 

referido que o valor apresentado como contributo da Asociación Tobias é condicionado à 

apresentação e análise do balanço e receitas de 2017 conforme acordado. Foi ainda 

explicado que a Asociación de Familias de Sierra de Guadarrama, em Madrid, Espanha, já 

é Socio Colaborador e contribui nesta qualidade. ---------- 

 

4. Relativamente ao quarto ponto, foi feita uma retrospectiva muito positiva deste 

Encontro, e deixada a sugestão de, no futuro, chamar a estes eventos de “Simpósio” 

trazendo-as assim para a esfera da Formação Contínua ministrada pela Federação, e com 

certificação pela mesma.------- 
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5. O quinto ponto, previsão do Congresso de Companheiros na ASTA, em 2018, não 

chegou a ser debatido na Assembleia pois o necessário já tinha sido discutido e dado a 

conhecer, entre os presentes, em momentos anteriores.------- 

 
6. Relativamente ao ponto 6, foi dada a informação de que a Direcção da “Konferenz” 

Internacional de Pedagogia Curativa e Socioterapia, com sede no Goetheanum, Dornach, 

Suiça, órgão da Secção Médica, é agora composta por Jan Göschel, Bart Vanmechelen e 

Sonja Zausch, sendo Bert Vanmechelen responsável pela ligação a Espanha e Portugal. 

Fidel Ortega deu um relato dos encontros de ECCE em que tem participado, e da situação 

actual do trabalho de Pedagogia Curativa e Socioterapia em diversos países, referindo 

também que a Alemanha está a retirar-se de ECCE porque tem organizações próprias. A 

pedido de Fidel Ortega, decidiu-se que ele passa a representara Federação na “Konferenz”, 

por inerência do argo de Presidente da Federação. Angelines Martínez Cuenca, e Bert ten 

Brinke já estão a representar Espanha e Portugal, respectivamente, na “Konferenz”.  --------

------------- 

 
7. Relativamente ao ponto 7, página Web da Federação e Marketing, entendeu-se que 

avanços dependerão de um maior empenho das instituições sócias, porque para anunciar 

actividades ou pedidos de ajuda, a Federação tem de ter a respectiva estrutura montada. 

Ficou decidido que Maria José Dinis e Jorge Amaro Pires irão trabalhar mais sobre este 

tema. 

 
8. Considerou-se que o essencial do ponto nº 8 já foi falado no âmbito do ponto 3. 

 
10.   Também o ponto 10 – futuras acções  -   já se considerou tratado nos pontos 
anteriores. 
11.  O décimo primeiro último ponto (pedidos e perguntas), ficou sem efeito porque não 
foram apresentadas pelos presentes quaisquer novas questões. 
Tendo chegado ao limite temporal ditado pela disponibilidade dos presentes, encerrou-se a 
Assembleia, da qual se lavra a presente Acta que, depois de aprovada na próxima 
Assembleia, vai assinada pelo presidente em exercício, e pelo 1º secretário da mesa. -------
--------------- 
 
O presidente em exercício: Carlos Páscoa ------ 
 
O 1º secretário e presidente em exercício: Fritz Wessling  --------   
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 Presentación para probación de cuentas 2018 y presupuesto 201
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6) ACTAS DE REUNIONES GRUPO DE DIRECCIÓN 2018    

 
 

   10ª ATA DA REUINÃO DA DIREÇÃO 

 
No dia 01 de março de 2018, pelas 09:45 horas, realizou-se a reunião da 
Direção da FPCS – Federação Hispano-Portuguesa de Pedagogia Curativa e 
Socioterapia Antroposófica, via skype. Estavam reunidos FidelOrtega Dueñas 
(presidenta), Luis Manuel Santos Fonseca (tesoureiro) e Telma Corina Lopes 
d'Oliveira Páscoa (secretária). 
Foram reunidos os seguintes pontos:---------------------- 

1. Ata da Assembléia de outubro 

2. Proposta de sócios 

3. Divulgação da Federação 

4. Traduções 

5. Outros 

……………………………………………………………………… 

1.Telma perguntou ao Fritz e disse que a Ata da Assembléia está atrasada e 
pede desculpas. 
2. A direção deverá fazer um documento em que fique registrado a ligação de 

sócios a Federação. Amigos, colaboradores, terapeutas, pedagogos entre 
outros. Nos estatutos a Instituição sócia tem que ter como base a Pedagogia 
Curativa e Socioterapia e pessoas físicas tem direito de opinião, mas não de 
votos. Há interessados de Vitória, Barcelona e Alicante. Há um pai de uma 
companheira de San Juan que deseja ser sócio e pagar semestralmente. O 

grupo de direção concordou. Fidel irá responder ao Roberto (pai da 
companheiera), que estamos contentes e iremos levar à Assembléia Geral, 
faremos o tramito normal e apenas depois começaremos a receber. 
3. Fidel irá fazer um texto em espanhol e depois será traduzido em português, 
para ser divulgado na Sociedade Antroposófiaca Espanha e Portugal. 

4. O grupo da Conferencia em Dornach está a fazer uma avaliação dos textos 
e investigações de Pedagogia Curativa, que já estão traduzidos. Angelines está 
neste grupo e as investigações já iniciaram. 
5. Fidel relembrou dos estudos das Conferencias de Pedagogia Curativa de R.S.  

Tendo chegado limite temporal ditado entre nós, encerrou-se pelas 11:45 horas 

a reunião do grupo da direção da Federação, da qual se lavra a seguinte ata e 
assinada pela secretária, após a aprovaçãodo do grupo da direção. 

Telma Páscoa 
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11ª ATA DA REUINÃO DA DIREÇÃO 

 

No dia 19 de novembro de 2018, pelas 10:30 horas, realizou-se a reunião da 

Direção da FPCS – Federação Hispano-Portuguesa de Pedagogia Curativa e 
Socioterapia Antroposófica, via skype. Estavam reunidos FidelOrtega Dueñas 
(presidenta), Luis Manuel Santos Fonseca (tesoureiro) e Telma Corina Lopes 
d'Oliveira Páscoa (secretária). 
Foram reunidos os seguintes pontos:---------------------- 

1. Proposta de mudança do estatuto 

2. Pagamentos de representação 

3. Artabán 

4. Encontro de Companheiros 2018 

5. Relatório de Atividades e apresentação das contas de 2018 

6. Encontro de Colaboradores 2019 

7. Plano de Atividades e Orçamento para 2019 

8. San Juan 

……………………………………………………………………………………… 

1. Falou-se na possibilidade de alterar o Estatuto da Federação após reflexão 

das dificuldades de se realizarem duas Assembléias Gerais Ordinárias por ano. 
Telma ficou de se informar e depois partilhar na próxima reunião de direção. 

2. A respeito das transferências das despesas de viagem/alojamento dos 
respectivos representantes na Coferencia em Dornach: 

*Já foi feito a transferencia das despesas da Natividad (substituindo Angelines-

representante de Espanha) 

*Bert já enviou as informações, 243,72€ e o Luís irá tratar da transferencias 

* ASTA, pro lapso enviou todas as despesas para a Federação avaliar o que era 

do encargo da Federação. Falamos e esclarecemos todos os aspectos e o Luís 
irá transmitir a administração da ASTA. A conclusão foi: cabe a Federação pagar 

viagem de ida e volta, dois dias na Conferencia e alojamento entre duas e tres 
noites. 
3. A Escola Artabán já tem um representante para integrar na Federação, agora 
querem saber quais os passos seguintes para oficializar a participação deles. 

4. A Federação para apoiar a ASTAS em algumas despesas do Congresso de 

Companheiros, necessita de um pedido por escrito do montante, para que nós 
direção possamos nos reunir, avaliar e aprovar o valor total ou o que nós temos 
como possibilidade. Luís irá informar o grupo responsável da ASTA. 
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5. Devemos fazer Relatória de Atividade  do ano de 2018, Apresentação das 
contas de 2018, Actas das reuniões da Direção, Relatório do Congresso de 
Companheiros, resumo do Encontro da ECEE-2018, resumo pequeno do que 
ocorreu na Conferencia em Dornach-2018. 
6.Fidel propõe para o Encontro de Colaboradores em 2019, a presença do Sr. 
Barth, o grupo de Direção concordou e propomos o Encontro de Colaboradores 
com o Tema – Organismo Social, físico, anímico e espiritual e Assebleia Geral 
como acharmos melhor antes ou depois. Os dias serão: 25/26/27/28 de abril 
de 2019. 
7. Plano de Atividades para 2019 deve constar: Encontro de Colaboradores, 
Assembléia Geral-estatutos, ECEE – Irlanda ou Suécia, Representação em 
Dornach em outubro, convite às Instituições irmãs para a Comemoração dos 25 
anos da Instituição San Juan. 
8. San Juan tem um prazo para sair do espaço físico onde se encontram, entrem 
2020/21. Iniciamos uma reflexão de como podemos judar a San Juan neste 
grande desafio? Em San Juan estão planeando atividades em 2019, que 
decorrerá todo o ano, para fortalecer a comunicação com a Sociedade 
envolvente. 
Tendo chegado limite temporal ditado entre nós, encerrou-se pelas 11:45 horas 
a reunião do grupo da direção da Federação, da qual se lavra a seguinte ata e 
assinada pela secretária, após a aprovaçãodo do grupo da direção. 

 

Telma Páscoa 
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7) INFORME REPRESENTANTE PORTUGAL-DORNACH  2018, CRISTINA MONTEIRO 
Iniciamos os trabalhos na parte da tarde de sexta feira dia 12. 
Os Grupos foram organizados por zonas de trabalho, Europa, o nosso contacto é o Bart Vanmechelen. 
Começámos com perguntas: 
.Como nos tornar mos mais u , talvez ter um link que nos una culturalmente. 
-Como e quando conseguir a acreditação? 
-A Pedagogia Curativa e Socioterapia são termos muito contestados ao ponto de pouco a pouco ir 
saindo do nosso vocabulário. Esta equipa esta a ponderar profundamente em alterar a designação 
dada a este congresso para Antroposofic council for inclusive social developement. 
- Como mantermo-nos unidos em Pedagogia curativa, Socioterapia e também em Waldorf? 
- Como vou representar o meu pais aqui, e como posso levar todos este trabalho para ao meu pais. 
- Como expor o trabalho de Dornach nos nossos países? 
É transversal a todos os presentes a grande dificuldade de trabalhar com as exigências dos governos. 
E percebemos que havia duas formas adoptadas para lidar com o problema. Na grande maioria das 
instituições, quem gere, não faz ideia do que é Antroposofia, então há uma desconexão completa do 
trabalho que é feito no terreno. A outra forma é entregar a toda a parte administrativa a uma 
empresa fora da instituição o que torna o fosso ainda maior. Sabemos que quando as exigências do 
governo não são cumpridas na integra pelas instituições, estas são olhadas com desconfiança. Em 
França há uma simpatia e abertura da parte do público, mas o governo faz um ataque aberto com a 
intenção de destruir. 
Até que ponto os pais dos nossos companheiros estão conscientes e envolvidos nestas dificuldades. 
 E também quando a Direcção pergunta o que é Antroposofia, até que ponto existe a capacidade 
para dar a resposta adequada. 
O número de instituições “normais” e francamente maior que as Antroposóficas, e o que oferecem 
tem muita qualidade e muito boa reputação. Muitas vezes os governos preferem falar com 
instituições que têm a mesma linguagem, o que lhe importa é o trabalho feito. Tudo isto não tem 
que ser negativo, podemos e devemos promover parcerias com instituições não Antroposóficas, as 
nossas praticas já tiveram mais visibilidade, mas temos trabalho feito e muitas experiência, ou seja 
todos nós temos bons exemplos que podemos partilhar. 
Teremos que conseguir uma boa relação entre os colaboradores e a Direcção, para esta ser mais 
eficaz quando necessita expressar as necessidades da Instituição que representa, e também é 
importante, comunicar com segurança e saber, as praticas e ritmos Antroposóficos que são as nossas 
principais ferramentas de trabalho. 
Criar uma organização inclusiva em que a comunicação não seja problema.  
Arranjar formas de comunicação quando estamos perante uma inspecção Governamental. 
Manter a nossa instituição protegida, estando sempre um passo á frente das exigências 
governamentais. 

https://inclusivesocial.org/
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Mas não podemos ser complacentes com o governo. 
Se a tua instituição consegue contornar todas estas exigências partilha experiências, documentos, 
estratégias, etc. Ter medo, ir contra, enraivecer retira-nos energia preciosa, teremos sim de estar 
abertos, mostrar o que fazemos e como o fazemos dando-nos oportunidade de falar sobre os 
ensinamentos de Steiner. 
Foi criado um email onde vão aparecer documentos esclarecedores e onde podemos partilhar 
experiências importantes para todos os interessados. 
E principalmente, precisamos de estar acordados para as necessidades do nosso tempo. 
Estar concentrados nas nossas necessidades e nas exigências dos nossos governos.  
Uma das instituições partilhou, que reúne durante 4 dias, onde se fala sobre todas as ideias, 
problemas e perguntas que têm, dizem com um enorme sorriso que resulta 
Outra sugestão será pedir á direcção e pessoal administrativo para passar 3/4 dias no terreno, 
também tem obtido muito bons resultados. 
Um dos segredos é conseguir passar a ideia, de que todos os colaboradores são importantes e 
contam. Criando um grupo de facilitadores, que terá como tarefa por os assuntos em cima da mesa 
e arranjar soluções, não esquecendo porem, que quando o problema acontece já existem forças 
reunidas para o resolver, devemos perceber em nós porque razão esse problema apareceu. 
 No dia 13, sábado, todos os países estavam reunidos no mesmo espaço e iniciamos os trabalhos ás 
9 da manha, com uma revisão da conferência que tínhamos vivido durante toda a semana. Entender 
o que sentimos, e vamos faze-lo em 4 etapas. 

1- A estrutura física. É importante vermos o que nos foi oferecido mas também temos 

consciência do que faltou e que fez falta. O que foi muito falado foi a questão das traduções, 

onde aproveitei para falar da importância da tradução em português pois foram criados dois 

grandes grupos de visita nesta língua, mas as dificuldades foram muitas nesta área, tanto em 

workshops como no panorama, optava-se sempre pelo Alemão. 

2- Ritmo – o movimento entre a concentração e o descanso 

3- A parte cultural – ouve imensas criticas ao espectáculo dos palhaços, onde foi dito que era 

uma estreia, não se conhecia o espectáculo. Estava implícita uma luta entre o novo e o velho  

4- O Espiritual – houve workshops com uma atmosfera incrivelmente espiritual. Houve uma 

sensação geral que não se teve o que se queria mas sim o que se precisava 

Concluímos que estamos todos aqui, como um órgão que quer mostrar o nosso trabalho ao mundo 

dentro do impulso Antroposófico, de que maneira o vamos fazer? De que forma nos vamos 

apresentar e fazer-nos ouvir ao mundo nesta fase de mudança. 

A segunda parte da manha estivemos a analisar a parte financeira, conclui-se que a nossa  situação 
é bastante estável e previsível. Vão ser criadas formas de poupança 
A presença dos companheiros foi realmente gratificante e foi acolhida com imenso entusiasmo. 
Com a criação do Web Site, esta equipa quer o assumir o compromisso de contribuir entender o que 
é que o mundo quer ou precisa da Antroposofia . Muito do trabalho assumido por esta equipa de 3 
pessoas é voluntário e será justificado se o conseguirmos.  
Passamos para os grupos de trabalho que são 6. 
1 Formação de Formadores 
2 Formação de Lideres 
3 Publicações 
4 Pesquisa 
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5 Novos profissionais e criação de possibilidades para Jovens 
6 Trabalho Espiritual 
 
Eu estive nos grupos 3 e 4, pois as instituições que represento têm todo o interesse em acompanhar 
todos os trabalhos nesta área, neste momento existem algumas iniciativas bastante interessantes na 
área das publicações e pesquisas. Poderemos acompanhar todos os processos dos 6 grupos através 
do Web Site    

 
Cristina Monteiro    

 
 Novembro 2018 
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8) INFORME REPRESENTANTE ESPAÑA-DORNACH 2018, NATIVIDAD MORENO RIVILLA. 

 
 

RESUMEN DEL ENCUENTRO DE LA CONFERENCIA/CONSEJO 
12 DE OCUTBRE - 14 DE OCTUBRE 2018 

 

 
 
 
El encuentro de la Conferencia comenzó el viernes 12 de Octubre   
Por la tarde. 
 
El  tiempo disponible se dividió en  
 
• Presentaciones de todos los representantes 
• Informaciones relevantes de los países grupo  y novedades 
• Grupos de trabajo para abordar el futuro común 
 
(Nota: Se formaron 5 grupos, nosotros estábamos en el grupo de Bart que reunía los 
delegados del Norte, Oeste y Sur de Europa exceptuando Alemania. De ahí que falte 
en este resumen información de los demás delegados.) 

 
Informaciones relevantes  
 
Se hizo una pequeña retrospectiva y valoración del Congreso Internacional 
de la Conferencia  que tuvo lugar entre el 8 y el 12 de octubre en el Gotheanum. 
Los presentes agradecieron a Bart Vanmechelen, Jan Göschel y Sonja Zausch 
tanto el formato elegido- estructura física, la composición rítmica de las 
diferentes franjas entre conferencias y participación activa, los contenidos 
actuales, la posibilidad de un encuentro con nuestras raíces espirituales y el 
hilo conductor que fue el arte vivo e indirecto  -  como todo su trabajo realizado. 
Se animó a seguir participando en los congresos más pequeños que hay entre 
los bianuales ya que estamos preparando conjuntamente la festividad del 2024. 
 
Se hizo una presentación del nuevo logo y la nueva página. Podéis encontrar 
un resumen del Congreso Internacional  y muchas preciosas fotos en 
www.inclusivesocial.org nuestra nueva página  WEB e Instagram 

http://www.inclusivesocial.org/
https://inclusivesocial.org/
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(inclusivesocial). Actualmente está en alemán e inglés y próximamente estará 
también en español. Ya hay traductora propuesta por los representantes de 
Argentina. Si entráis en la página Web en el enlace NETWORK   y ponéis el 
filtro de COUNTRIES  podéis pinchar en Portugal o España y aparecerá un link 
a la página conjunta de la Federación Hispanoportuguesa: www.federacao-
antroposofica.com 
 
 
 
Actualmente se ha elaborado desde  el Grupo de trabajo para la Terapia Social 
(STAG) - una sección de la Conferencia de Pedagogía Curativa y Terapia Social-  
un documento base que se ha traducido a varias lenguas. Os adjunto el 
documento: “Documento de trabajo para la terapia social antroposófica”. 
 
Portugal, Francia y Argentina nos comunicaron que habría para sus países 
un cambio de representante.  Se les dio  a los nuevos la bienvenida y se 
despidió con agradecimientos  y un pequeño regalo a los tres representantes 
salientes. 
 
Los representantes de Francia nos hacen participes de la situación tan difícil 
por la que están pasando las instituciones antroposóficas por la no muy 
benévola actuación  del estado  en contra de ellos a raíz de denuncias y mala 
prensa.  
Destacamos en este contexto la cooperación y ayuda que pueden en este 
contexto brindar tanto la Conferencia  como la ECCE (European Co-operation 
in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy/ONG ). 
 
El representante de Irlanda nos cuenta  muy afligido las dificultades que 
tienen las 17 comunidades que  habían formado una organización paraguas 
benéfica nacional  “Camphill Communities of Ireland “ (CCOI) a  causa de la 
desconexión que se ha producido entre la junta directiva de la misma y los 
valores tradicionales de las comunidades. Estas dificultadas amenazan la 
continuidad del trabajo realizado ya que el estado está a punto de intervenir la 
CCOI. 
 
Esta contribución y la de otros países con dificultades, por ejemplo a nivel de 
personal cualificado  o de comprensión del trasfondo espiritual de nuestro 
trabajo, nos llevo a un vivo intercambio sobre cómo nos organizamos 
internamente y cómo nos presentamos ante el mundo. En ello entra también 
todo el tema de las nomenclaturas y la difícil tarea de una administración 
profesionalizada pero vinculada con la antroposofía. No se puede exigir de 
todas las personas competencias en todos los campos que requiere nuestro 
trabajo, ni podemos menospreciar el talento que pueden ofrecer las nuevas 
generaciones. Ellas sin embargo deben ser conscientes del contexto en el cual 
desarrollan su profesión. Hay que invertir más en investigación y hacer visible 
nuestro trabajo desde paradigmas que tengan una mente abierta hacía 
la metodología que utilizamos.  
 

http://www.federacao-antroposofica.com/
http://www.federacao-antroposofica.com/
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          La ECCE está preparando un encuentro internacional sobre la Vejez en 
Terapia Social. www.ecce.eu 
 

Se hizo una pequeña retrospectiva del 7º congreso europeo para 
personas con necesidades y talentos especiales (Living in the Encounter) que 
tuvo lugar en Belgrado (Serbia) bajo el lema: “El hombre es un ángel para el 
hombre”.  ¡Esta iniciativa ha cumplido este año 20 años! 
 

  La revista “Seelenpflege” se va editar a partir de este año 
también en inglés.  
 
 

 
 

 
         Sonja, Jan y Bart (él es el interlocutor para el sur de Europa) 

 
Dedicamos hora y media a repasar las cuestiones realizadas por el nuevo 
grupo de dirección del consejo (desde 2017) y después de revisar las cuentas, 
estas se aprobaron. Nos hemos de mentalizar de que algunas de las donaciones 
que antes entraban para la financiación ya no están disponibles. Por ello se 
pide nuevamente a todos los países que revisen sus cuotas anuales 
voluntariamente y que las transfieran puntualmente. A través de los congresos 
está entrando una ayuda económica para sustentar la labor que se realiza 
viajando y apoyando proyectos en todo el mundo así como los gastos de 
representación. Sonja destacó que su vivencia es que en los lugares de acogida 
se hace todo los posible para que los gastos que suponen sus visitas sean lo 
más mínimos posibles y  que ella considera que esto también es una manera 
de contribuir a la cuota establecida para cada país. En este contexto se destacó 
también que hay una reducción de gastos de administración ya que entre los 
tres no llegan a cobrar lo que sería el puesto de una persona. 
El consejo tiene ahora su oficina en Ruchti-Weg 9  en la misma planta que la 
asociación suiza de Pedagogía Curativa y Terapia Social  VAHS. 
Toda la biblioteca que hasta ahora estaba en las instalaciones administrativas 
del Consejo (unas 7000 publicaciones recopiladas por Rüdiger Grimm y 
Gabriele Scholtes) pasan a estar ahora en la biblioteca pública del Goetheanum. 
Con esta medida se quiere facilitar el acceso a este material tan valioso. 
 

http://www.ecce.eu/
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 Hubo  un pleno en el cual diferentes grupos tuvieron 12 minutos para 
informar de proyectos  de futuro.  
 
➢ Se habló sobre un grupo que está elaborando unas directrices sobre la 
prevención del maltrato en las instituciones de Terapia Social. 
➢ Se presentó la fundación de la asociación  “ World Goetheanum Association”.  
La fundación de esta asociación ha sido preparada desde 2017  por un grupo 
constituido por   miembros del equipo directivo del Goetheanum y personas 
interesadas  que trabajan en los diferentes campos que se han desarrollado 
desde la Antroposofía:  agricultura , comercio, banca, educación, medicina y 
terapia social. El objetivo de la Asociación es promover los impulsos 
antroposóficos en los negocios, las instituciones y el autoempleo, la 
colaboración en forma de asociaciones en relación con el Goetheanum. 
➢ Desde los “Freunde der Erziehungskunst” nos informaron sobre su trabajo 
con los jóvenes y la necesidad que ven de que se haga un seguimiento 
consciente de lo que aportan a nuestras iniciativas los jóvenes voluntarios. 
➢ Desde España se informo¡ó sobre los proyectos de ampliación que tienen en 
el futuro próximo la escuela Artabán en Galapagar (Madrid) 
(www.escuelaartaban.es) y la Asociación San Juan en Adeje (Tenerife) 
(www.asociacionsanjuan.es) 
 
➢ Desde Argentina se nos informo sobre el IX Congreso latinoamericano de 
Pedagogía Curativa y Terapia Social que tuvo lugar este Julio en Buenos Aires. 
Ha surgido el impulso de colaborar más estrechamente con las personas que 
trabajan en América del Norte y se está planeando un encuentro de formadores 
panamericano en Medellín, la cuidad de la eterna primavera. 
 
 
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
Nos dividimos en diferentes grupos de trabajo para poder elaborar en grupos 
más pequeños y operativos los temas a discusión. 
 
A. Formación para docentes en formaciones de pedagogía Curativa y Terapia 
Social  
B. Investigaciones 
C. Publicaciones 
D. Formación para personal directivo 
E. Escuela  libre Superior para la Ciencia Espiritual 
F. Generaciones nuevas  
 
 
A. Formación para docentes en formaciones de pedagogía Curativa y 
Terapia. 
 
Fidel y yo participamos en este grupo de trabajo. Movimos entre los presentes 
esta pregunta: 

http://www.escuelaartaban.es/
http://(www.asociacionsanjuan.es/
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¿Cómo se puede organizar una formación para docentes en formaciones de 
Pedagogía Curativa y Terapia Social? 
 
➢ En el grupo de trabajo había participantes de Alemania, Argentina, Armenia, 
España, Hungría, Italia, Rusia,  USA, Ucrania. 
➢ Este ha sido ya el tercer encuentro sobre el tema 
➢ Después de presentarse todos los participantes y las iniciativas que llevan a 
cabo, Annette Pichler hizo un resumen de los dos encuentros anteriores:  el 
primer encuentro fue en 2017 en Dornach durante el encuentro de la 
Conferencia, el segundo en 2018 durante el encuentro anual en Kassel (Círculo 
Internacional de Capacitación en Pedagogía Curativa y Terapia Social).  
➢ Todas las ideas expuestas en el grupo de trabajo se han llevando al Consejo 
Internacional de Formación al que pertenece Annette. 
➢ Actualmente podemos dibujar tres regiones en las que se podría instalar un 
Consejo de Formación para formadores con la responsabilidad de cuidar de la 
calidad de nuestras formaciones. 
 
1. Kassel: para la Zona de Europa. Encuentros anuales 
2. KRUG (hasta ahora se han asociado: Armenia, Bulgaria, Georgia, Kirguistán, 
Romania, Rusia y Ucrania). La palabra KRUG significa Círculo. Su origen viene 
de las letras primeras letras de los países que constituyeron esta organización  
Kirguistán Rusia Ucrania y Georgia 
En este contexto se ofrece una formación que comenzó en Septiembre  2018 
y consta de 4 módulos. 
3. Encuentro panamericanos :  La primera Convención será en 2020 (organizan 
Seminario Cruz del Sur y Camphill Academy ) 

 
 
•  También  hay encuentros regionales  de Formadores en Pedagogía Curativa 
y Terapia Social en San Paulo y Buenos Aires así como en la escuela de 
formación Camphill Academy (Norteamerica). 
•  En España la escuela de formación Altahia participa en el Encuentro anual 
de responsables de formaciones de Pedagogía Waldorf en Madrid. 
• En Italia se organizan encuentros de formadores interdisciplinares con la 

Sección médica del Goetheanum con ubicación cambiante. 
 
➢ La mayor parte del trabajo se dedicó a plasmar las necesidades más 
inmediatas a nivel formativo y a buscar soluciones.  
 
➢ Estos temas se cristalizaron como objetivos a tratar conjuntamente: 
 
1. Elaboración de directrices sobre las competencias personales y 
metodológicas de los  docentes.  
2. Elaboración de una base de datos con docentes cualificados que tengan 
disponibilidad para viajar a las diferentes formaciones que necesiten ayuda. 
3. Concienciar sobre la importancia de un trabajo interdisciplinario entre 
formadores. 
4. Construir un espacio virtual de intercambio de herramientas didácticas.  
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Consejo Internacional de Formación en Pedagogía Curativa y Terapia Social 
(preparando el encuentro internacional en Kassel, abril 24 a 27,2019, fuente: Instagram ) 

 
Finalmente se consideró la posibilidad de que este grupo de trabajo se 
disolviera en el contexto de la Conferencia en Dornach y que hubiese 
encuentros de base anuales  en Kassel e intercambios con toma de decisiones  
en los encuentros internacionales del Consejo Internacional de Formación en 
Pedagogía Curativa y Terapia Social. 
 
 
B. Investigaciones 
 
Este grupo trata de conocer las investigaciones y los estudios de efectividad de 
intervenciones (investigación de resultados/outcomes research) en nuestros 
contextos. En la actualidad hay tres investigaciones a destacar 
 
1. Un estudio piloto sobre conductas autolesivas  en Personas  en Situación de 
Dependencia que está realizando Bernd Kalwitz (bernd.kalwitz@alanus.edu) en 
la universidad Alanus en Alemania. 
 
 
 
2. La Cátedra de Atención de Salud Antroposófica de la Universidad de Leiden 
(Países Bajos) (www.hsleiden.nl/antroposofischegezondheidszorg) está 
trabajando   
Bajo la dirección de Eric Baars en la planificación de estudios cuantitativos y 
cualitativos sobre los valores y los resultados de la atención a largo plazo que 
se hace desde las instituciones anthroposóficas a personas necesitadas de 
cuidados anímicos con referencia al Modelo de Salud Positiva de Machteld 
Huber. 
 
3. Investigadores de la Universidad de Botswana están llevando a cabo un 
estudio bajo la metodología de investigación evaluativa sobre las medidas de 
apoyo para personas con Autismo en colaboración con la Camphill Community 
Trust en Botswana. (http://www.camphill.org.bw) 
 
 
C. Publicaciones 

mailto:bernd.kalwitz@alanus.edu
http://www.hsleiden.nl/antroposofischegezondheidszorg
http://www.camphill.org.bw/
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Se ha hecho con la ayuda de los delegados de los diferentes países una lista 
de libros traducidos o editados en las diferentes lenguas de nuestro 
movimiento internacional. El propósito es ayudar a los diferentes países en 
sus necesidades. 

  Desde VAHS se ha editado el folleto ”Introducción a la Pedagogía 
Curativa y Terapia Social antroposofía “. Esta escrito por Andreas Fischer y va 
dirigido a los colaboradores de las instituciones, a personas interesadas así 
como  
a las instituciones gubernamentales que quieran conocer más cerca este 
campo de trabajo. 
 
 
D. Formación para personal directivo 
 
Este grupo de trabajo está elaborando un plan de formación que presentará 
próximamente. Comenzará en Alemania y se verá como se puede adaptar a 
las diferentes necesidades en un futuro. 
 

 
E. Escuela libre Superior para la Ciencia Espiritual 
 

El grupo de trabajo quiere estar en contacto con  las personas que trabajan en 
Pedagogía Curativa y Terapia Social y sean miembros de la escuela superior 
para la Ciencia Espiritual y estén interesados en un trabajo meditativo  
relacionado con el contexto de su profesión. Se plantean abrir de forma 
periódica su trabajo meditativo a no miembros en los encuentros que hay antes 
de los congresos internacionales.   
 
Más información y persona de contacto  Bart Vanmechelen: 
(b.vanmechelen@inclusivesocial.org) 
 
 
F. Generaciones nuevas 
 
Este grupo de trabajo quiere desarrollar formas de trabajo y momentos de 
encuentros para  los jóvenes interesado en la Pedagogía Curativa y Terapia 
Social. Están preparando un congreso internacional en Berlin (El futuro- ahora) 
para estudiantes y trabajadores jóvenes de nuestro ámbito entre el 16 y el 18 
de Mayo 
 2019.  
 
 
Para el 2020 planean un congreso interdisciplinar para personas que prestan  
cuidados y atención a Personas en Situación de Dependencia. El grupo además 
ha desarrollado una guía con cinco temas básicos  para la admisión de 
personal.  Os adjunto el documento en inglés. 

mailto:b.vanmechelen@inclusivesocial.org
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Agradecimientos 
 

Quiero agradecer a Angelines, nuestra actual delegada, toda la preparación del 
encuentro que hizo  y a Fidel su acompañamiento durante el encuentro. Como 
todos sabéis desde  la Federación Hispano Portuguesa se han cubierto los 
gastos de representación para el encuentro  de la conferencia así que 
nuevamente gracias a todos vosotros que formáis parte de ella y a la Escuela 
Artabán que no perteneciendo aún a la Federación ha aportado su cuota como 
Entidad representada. 
 
Mi experiencia ha sido muy positiva y quiero animar a que entre todos 
encontremos un delegado que pueda ir durante varios años tanto al congreso 
internacional en Dornach  como a la conferencia de delegados.  
Sé que desde algunas instituciones se está pensando en una situación rotativa 
anual.  
Personalmente pienso después de haber estado este año sustituyendo a 
Angelines que eso no es del todo beneficioso por dos razones:  
 
• Cuesta manejarse con toda la terminología y abreviaturas que se utilizan 

para la gran cantidad de asociaciones, federaciones y grupos de trabajo que 
están representadas además de los países. Se necesita tiempo para conocer el 
trabajo y los contenidos de los diferentes grupos. Esto hace difícil seguir el 
discurso y por ente participar en los intercambios. 
 
• Es un grupo muy numeroso y para poder establecer vínculos o simplemente 
conocer a las personas de cada país y que te conozcan se necesita un tiempo. 
Y a parte de todo el trabajo de investigación y soporte que se está haciendo 
en el seno del Consejo/Conferencia  el crear lazos me parece una de las metas  
más importantes. 
 
 
 
              
                Con mis mejores deseos para estas Noches Santas, 
                Natividad Moreno Rivilla 

                Galapagar a 23.12.2018 
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9) INFORME  REPRESENTACIÓN  FEDERACIÓN-ECCE 2018.  
 Representantes FPCS FIDEL ORTEGA- KATHARINA GRÓNBERG.          

 
Draft minutes 

 ECCE General Meeting 2018 
May 10th - 13th 2018 

at “Domaine du Beubois”,  68370 Orbey, France 

 
Record of those present and excused: see appendix. 

 

➢  Thursday May 10th at “Domaine du Beubois”  

 

Welcome to the ECCE members by Bernadette Bernier. 
  

➢ The ECCE president, Béatrice Cussac de-Verteuil, opens the meeting and gives a 
warm welcome to everyone. She thanks our hosts for all efforts and the excellent 
preparatory work they have done. 
She welcomes the guests Sybille Dahlem, Les Fontenottes, Mouvement de Pédagogie 
Curative + Sociothérapie in France, Carolin Dackweiler from Germany and the new 
representative from Austria, Patrik Berger. 
 

➢ Mr. Nicolas Bourcart (Directeur de l’association L’Âtre de la Vallée, founder of 
‘Domaine du Beubois’), who graduated in agriculture, has been working for 40 years 
in curative education and social therapy on anthroposophical basis, gives an overview 
about “Domaine du Beubois” and the other anthroposophic places in the area around 
Orbey/Colmar.   
The „Association L’Âtre de la Vallée“ (The hearth of the valley) is a general non-profit 
association whose purpose is to promote the access to work for disabled persons and 
to offer to its beneficiaries any solution of accommodation and services, social and 
cultural support, in the spirit of social therapy.  

Domaine du Beubois: a large piece of land where a bank had its summer camp. The 
former summer camp was converted into functional and modern apartments in which 
the ECCE members were also accommodated. Many families and guests from 
Switzerland, Germany and France spend their holidays in this beautiful area, which are 
mediated by word of mouth. A new restaurant was built. Some houses host 35 
residents who live and work there (workshops for gardening, handcraft, pottery, 
bakery) or in the platform; 15 workers live in the next town. Domaine du Beubois 
opened in September 2017.  
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The aim of the project is to produce quality products and services providing to workers 
with disabilities recognition through employment. The restaurant “Auberge du 
Beubois” is made according to the traditional cuisine of the mountains. It is gourmet 
and complete, all dishes are homemade with local products and with passion by the 
chef and his team.  

➢ Reports from the countries by the members  
 

➢ Astrid Åkra (Norway)    

The theme of the last year in Camphill Norway was: „Visualization and contact with 
the outside world“. This is also important for the recruitment of villagers and co-
workers. 

Norway has also ratified the UN Convention. But we are struggling with the 
implementation of it. One of the themes  is that people with special needs cannot 
always decide themselves where they want to live.  

And there is no adequate education after high school. Camphill Norway is working 
with a curriculum for a 5-years education for people with special needs after they 
have finished high school. 

In Norway there is also a national report, called NOU report. The government puts 
down committees and working groups that deal with different conditions in society. 
In 2016 the written report called „at the same rate“, says that many things are getting 
better in Norway for people with special needs, but there are also still some 
challenges.  

➢ Patrik Berger (Austria) introduces himself –  
is working at Dorfgemeinschaft Breitenfurt since 1999, in workshops for people with 
very different special needs / special skills. In the „Dorfgemeinschaft Breitenfurt“ will 
be a new project „Dorf2025“ about inclusion in a community. A participative process 
to develop new structures is starting. 
 
Patrik is also working with AAC (Alternative and Augmentative Communication, 
special training). He has been working with different methods and since 2009 with 
facilitated communication (fc). „This work was a turning point in my professional 
work because it changed the point of view concerning ‘disabilities’ – there are special 
skills, especially social skills, we (and also the whole society) can learn a lot from the 
residents“. 
He joined PlatO, the Austrian Assossiation in March 2018.  
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Furthermore Patrik is working in an initiative for TSO with ideas from the work in 
„Internationales Kulturzentrum Achberg / Bodensee“ („Threefold Social Organism“ 
of Rudolf Steiner). There are two projects now: www.creditinitiative.eu and 
www.facebook.com/EuropeanPublicSphere 
 
 

➢  Friday May 11th visits   
 

➢ “Domaine du Beubois”  Nicolas Bourcart 
        

After breakfast in the "Auberge" – visit of the place where the ECCE meeting takes 
place, with the residents' homes, the conference room and the local bakery. 
 

➢  “Les Sources”  (236 Pairis, Orbey) 
 
The association has been formed in 1986, born from the initiative of relatives, friends 
and professionals gathered around this objective to create a place of life for adults 
with disabilities or mental illnesses. An individualized, global and evolutionary 
accompaniment, with a daily work, social life, and cultural life is offered. Les Sources 
founds its action, developed by Rudolf Steiner, in the tripartite nature of human being. 
30 people work there in workshops for gardening, candles and housework, technical 
service, administration and 3 therapists, as well as volunteers and some school 
trainees. 
 

➢ “Les Allagouttes” (Orbey) Magali Bourcart (directrice ‘les Allagoutes’) 
 
This place is a home with 4 houses, a school and workshops for about 60 children and 
young people with disabilities (6-24 years old), which helps to prepare them for their 
adult lives by confronting them with increasingly greater demands to enable them to 
find an active place in a human community and in society. Work in the garden, on the 
farm, the kitchen and the bakery, housework and cleaning is offered to the teenagers 
and young adults as workshops.  
 
To support this project financially, it was included in a social plan. For this purpose, a 
catholic holiday in France was declared a working day; the income from project was 
donated to various social projects for handicapped or aging people; the school building 
of “Les Allagouttes” was one of them. 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/7658H4mhJGs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.creditinitiative.eu
https://deref-gmx.net/mail/client/qBs3ZQCz2X8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEuropeanPublicSphere
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For many years the anthroposophical association was considered a sect in France (it is 
more or less still the case), but the anthroposophical institutions are supported by the 
country (children) or the region (adults). Since Alsace in eastern France is shaped by 
Germany, anthroposophical work is more appreciated there than in the rest of France.  
 
➢ For all this work and engagement for the local organizations and associations and 

for all work for curative pedagogy Magali is awarded and honoured with the 
"Palmes Académiques" by the government that evening.    

      The ECCE members are invited to join these celebrations. 
 
 

➢ “Plateform” (Kaysersberg) – Nicolas Bourcart - inclusive workshop 
  

L’Âtre de la Vallée provides employment to 18 recognized disabled workers: 
management of a wood chip platform in Kaysersberg (which is used for the heating of 
official buildings, like the school), valorization of the valley wood, production and sale 
of chips and logs, maintenance of forests and riverbanks, maintenance and creation of 
green spaces, various viticultural works in the vine growers of the valley, 
transformation of organic products of the valley and sale through markets / buffets / 
other customers.  

➢  Guided tour by Stephan Reitter through the „Unterlinden Museum“,  
 

An art museum in Colmar, Alsace.  
Housed in a former convent it has a large collection of objects from the Neolithic to 
the present, especially from Upper Rhine and sacral art from the Middle Ages to the 
Renaissance. 
The museum presents the Isenheim Altarpiece, which was created between 1512 and 
1516 by the artists Niclaus of Haguenau (for the sculpted portion) and Matthias 
Grünewald (for the painted panels). On one of the altarpieces it shows Saint Sebastian, 
the crucifixion, Saint Anthony and the lamentation over the body of Christ. 

 
 

➢   Saturday May 12th - Inclusive meeting - “Domaine du Beubois”  
    “The meaning of work” in Curative Education and Social Therapy 
     for residents, parents, friends, coworkers, ECCE members  
    (translation French/English – Mrs. Lenore McIntyre) 

 

➢ Michael DACKWEILER boardmember of ECCE (IONA, Anthropoi, Germany)    

http://www.musee-unterlinden.com/en/collections/le-retable-dissenheim-un-chef-doeuvre-de-lart/
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Years ago there was nothing in this beautiful landscape – this room where we are 
sitting now, the places in the surrounding of Orbey we visited the day before – 
this was all built up by the initiative and work of wonderful persons. 
 
In former times many people were living here as soldiers. This has caused much 
suffering, deaths, wounds, wars... A lot of suffering and killing took place in this 
wonderful landscape. We don’t forget about it.  
 
Today we reflect on the meaning of work and on the meaning of human being.  
Many questions arise: Who am I as a human being?  
 
 
 
 
Everybody is a wonderful person, everybody is different – we reflect on this 
miracle.  
We bear different personalities and qualities in us. Everybody is building up it’s 
personal inner picture of the world. And one can remember the pictures and 
thoughts having inside.  
 
We all have our hands, we stand on our feet and the qualities of our head are 
different from those of our hands. With the head we receive the qualities of the 
world, we make an image of what we receive from the world and this forms our 
inner world, which is very personal. Hands move differently if they make pottery, 
candles, cooking... 
 
There are three miracles.  
The first is that I am a human being;  
the second – from the outer world I build myself an inner world, I create images 
that I can remember. This inner world constitutes my inner life.  
The third miracle is that of work. If I produce a candle or a wooden object the 
object will not remain in me, but it will go out, into the world.   
 
My work is a product leaving me, going somewhere into the world. 
Like the wooden chips produced at the “Platform” in Kaysersberg (the schools in 
Kaysersberg are nice and warm in winter) there is an invisible connection 
between producer and children at school. 
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A candle produced in “Les Sources” will be sold in a shop in Colmar to a tourist, 
who has no idea about the hands produced this light and warmth – but there is 
an invisible relation about the two. 
My question may be – what of myself is living outside in the world? It is not the 
question how capable I am, how handicapped I am. Everybody can produce a high 
quality product, like the candles from Orbey. 

 

➢ Claude STOEHR – (L’Âtre de la Vallée-Beubois, France) 
 
Work affects us all from the beginning of school until we retire. This idea of work 
has occupied my thoughts for many years. I always have in mind the image of 
the crucifixion of Gruenewald: John the Baptist points to the Christ. His words: 
"He must grow, I must diminish".  
This is the archetype of the educational gesture: I put myself at the service of 
others and I renounce putting myself first.  
Every year we play the Three Kings. This play is the pillar of the Institute; his 
gesture is to help the other to grow. Gift characters put themselves at the service 
of the Child. And the Child himself, also King, puts himself at the service. 
 
 
 
With the companions we ask ourselves: "Am I at the service of others? Or am I 
only at the service of myself"?  
 
The motto of ECCE is "if there is no exclusion, there is no need for inclusion".  
At this place we make an inverse inclusion: we rent the apartments, we have the 
restaurant... There is work for everyone and through work we achieve inclusion 
in society. 
The people who come here often say: nice, you "occupy them". And I say: we 
don’t occupy them, we work together.  
Nota bene: In France there are some “adapted firms” or “protected workshop” 
for people with handicap who can work more or less than others – they get a 
salary (partly coming from public funds). The institutions for the others (more 
disabled) are called “occupational homes” – they get a financial resource coming 
from the region. A part of the activity of L’Âtre de la Vallée is made in the frame 
of the protected firm or workshops (for ex: the platform), and the other in the 
frame of the occupational home (a part of gardening, pottery…).   
We exercise our faculties and exercise them every day.  
We talk about artistic work, educational work, benevolent work. The word work 
is always used, so we need to make it clear what we are talking about. Some 
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companions are declared as 'workers', and others as 'non-workers'. But we all 
do the things you see here, we all want to participate in realizing the project.  
We discussed the topic of participation in social life with all the companions in 
meetings of the individual areas and then with representatives from all areas. 
We meet four times a year to discuss participation in society.  
It is everyone's responsibility to accompany the lives of people with disabilities. 
Some companions have said: I want to work and earn. I want to work in the 
bakery, in the restaurant, in the woods, in the kitchen... 
 
With industrialization the idea of work has changed...  
there are 3 different Latin (and then French) terms indicating the work : 
travalium > travail  > cf. in English the term work   
opus > oeuvre > (the result of the work) cf. in English the verb operate, and/or the 
work of art (Mozart op.xx)   
laborem > labeur > cf. in English the labor, labour party ...  
Concept of work as a work: prayer is said at school: "may it bear fruit in what 
has been sown". 
 
If only television is offered as an activity in institutions, what does it develop? 
We have people who come to us from other institutes and who tell us that they 
got bored there. Here, to work, everyone is forced to get up in the morning, this 
is unusual elsewhere.  
 
 
 
We work on rights (right to work), but also on people's duties. 
In 2005, our task was redefined as an institute: we are asked to respond to 
people's needs. 
People with mental disabilities have to bring their contribution through doing, 
integrate into a social context, experience the essence and value of work. When 
you work, you realise that you have to make an effort. This experience of the 
world is anti-narcissistic.  
 
Nowadays, it is necessary to reintegrate manual work and its value. For this 
reason, every single house has its own kitchen, laundry room and garden, so that 
all these activities can be a tool for growth and a link with reality for everyone. 
 
Can you still educate adults? There is consistency with social action because we 
increase the activity and participation of the person. Working for the common 
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good is the antidote, it is the ANTI-EGO, it allows us to act in the world, it values 
the person, quality and does good. 
People and donators ask us: what is the added value that lives here and that 
deserves to be supported?  
Meaningful and significant gestures give direction, purpose to the person. Going 
to work forces you to organize time and space, refines the senses and also the 
way you perceive the world. Work is therefore not a curse (Adam and Eve). The 
experience of the workshops allows us to perceive Him who comes, who is close 
to me (Colmar: John the Baptist). 

 

➢ Nathalie ARZAN – (Les Sources, Foyer thérapeutique, France) 
 

All our employees accompany life in the homes and the workshops. We had an 
exchange on the importance of working for the individual and of working with 
others for the community. 
 
The individual work brings impulses of transformation of oneself through the 
transformation of matter. It allows me to get moving, to put aside aspects of my 
ego, to test myself and experience what I can do.  
 
It makes sense to me. Refines the senses. If what I do is beautiful, true and useful 
to others, it gives meaning to life and involves moral development. 
Companions have no choice as to whether to work or not. They have the choice 
of the workshop in which they wish to work. This choice increases their sense of 
responsibility.  
Those who have developed skills can take responsibility for themselves and 
others and recognize whether the work is well done: if I leave the candle too 
long in hot wax, you see the result ... the candle must be remade. 
 
 
 
The work helps to develop a greater awareness of one's own individuality.  
At one point the weaving workshop had to close because the professional 
person who lead it was missing. It was a desolation! "Why do I have to get up if 
my work is not used?” 
 
Despite the difficulties of myself and my colleagues, despite the fact that we do 
not always understand each other, we continue to work in that workshop for 
the purpose it serves. Agriculture, cooking, etc. require collaboration between 
people. It gives satisfaction to feel part of a team and, once the work is finished, 
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it allows you to be satisfied. This fosters cohesion with the surrounding world: 
institute, municipality, region. 
 
In all these processes the individual is transformed and evolves throughout his 
or her life; this applies to both the disabled and the non-disabled.  
Knowing how to do helps to "be". 

 

➢ Jean-Baptiste BIDEAU, France  Testimony 
             

My name is Jean-Baptiste and I am 37 years old.  
I attended the school in Les Fontenottes from 6 years up to 14 years old, then I 
went to Les Allagouttes where I remained until I was 18 years old. After that I 
lived on my own: the first 4 years my father was appointed my curator, then 
they saw that I did well even without a curator (in France a very disabled person 
has a guardian and a less disabled a curator). I worked at Weleda – packaged the 
cosmetic creams. When the cosmetics department was moved to Germany, I 
had to change my job within Weleda: I weighed the raw materials for the 
manufacture of medicines. 
I bought a flat and was able to manage this independently.  
I was very satisfied with these steps in independent living.  
Then I left the job. Unemployment. I followed an orientation course and then a 
course for secretaries. Unemployment for some time, with health  
problems, I took care of myself to give a rhythm to the day: every morning I sent 
letters to look for work. 
I play the oboe, take music lessons, subscribe to classical music concerts, sing in 
a choir... 
 
Now I am working 4 days a week in a big company (2, then a break and another 
2; it's the rhythm he can keep up with). In the morning I hand out the mail to 
300 people and in the afternoon I take care of the outgoing mail. Now, after a 
year and a half, I realize that this experience gives me nothing new and that I 
would like to move closer to an anthroposophical centre where I can help those 
who wish to take steps towards their future, like me. I hope to find a job that 
corresponds to me and that would be in the secretarial work.    
 

 

➢ Jean FOIN (Trainer ESSIL-Lausanne, Switzerland) 
“Biographical Evaluation and development of will” 
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To work one needs the will and it is necessary for an "I" to grasp it. The "I" 
develops through 3 significant phases in a continuous individualisation and 
determination of the self. 
From 0 to 21 years: the body is built up in relation to the world. 
Between 21 and 42 years of age: one participates in one's own psychic 
maturation. 
From 42 to 63 years: One should allow the awakening of one's spiritual being. 
 
During the first phase, 3 significant steps can be identified in grasping the body.  
At about three years of age the child says "I" to himself; this is the first 
awakening of consciousness. The ego grabs itself in the first possible cognitive 
glimmer. 
At the age of nine, the "I" grasps the life of feeling more. 
At the age of eighteen, the "I" grasps the sphere of will. 
These ages are not fixed. Between 18 and 23 years of age, a teenager should 
become an adult. What does that mean? That one must ask oneself how to be 
an actor not with a given script, but an actor in one's own life. As an educator 
you have to ask yourself: “am I taking care of my project or is it the project of 
the person himself?” 
At this age you want to leave the family, engage in a project. This is the 
manifestation of oneself, the project of life and the project of professional life. 
Professional life develops practical intelligence, allows the ego to grasp its body 
and put it in tune with the outside world. The fact that life makes sense is a 
fundamental aspect of the development of the ego. 
Neurosis comes from the loss of meaning, the loss of one's spirituality. 
 
Another important aspect of work is the fact that work enrols us over time. Every 
act is not only initiated by the I (the I is pure intentionality), every action has in 
fact its consequences; through work we make the future visible. We can make 
visible every step necessary to achieve something.  
 
Work favours the balance of psychic life because, alongside knowledge and 
feeling, it inserts us into the will through knowing how to do. I can think of the 
world, but through thought I detach myself from it. I can be in tune with the 
world. With the will I commit myself in the world. 
We have three forms of intelligence: cognitive intelligence, emotional 
intelligence, and practical intelligence. People with disabilities have these last 
two forms of intelligence. 
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You do not work for yourself. True work only makes sense if it is in function of 
others, if it is for others. Working is putting one's skills at the service of others. 
To achieve oneself, to increase one's own competences, adds an altruistic 
gesture to the mere recognition of one's own ability and identity.  
Through this fraternal gesture one can enter another tripartite.  
 
There are three ways to experience sociality.  
1. Through work I become part of the community in which I live and work,   
     but also of the wider community = experience of fraternity. 
2. Experience of equality, as a citizen of the world = equality.  
3. Thanks my creativity I experience freedom = spiritual element. 

 
Working does not only make it possible to participate actively in life, but also 
helps to balance mental life and integrate into social life. Work thus acquires 
another dimension, if it is not selfish satisfaction but fraternal sharing. Rudolf 
Steiner wanted to separate work and payment. 

 

➢ “Free and Equal” – A play on the theme of the UN convention 
 
      20 members of “La Branche” (Switzerland), 3 coworkers and the singer “K” 

developed this theme in order to speak about their dreams, remake the world, 
tell their story and that of human rights.  

 
The play starts with a short historical excurse: 
 
liberation of slaves 
freedom of religion (King Cirrus) 
voting rights for all citizens (Clisthenes, Athenian democracy) 
non-violence and respect for life 
universality and natural laws of Cicero.... 
 
The Council of Laodicea: the rule of reciprocity 
Middle Ages England: Limitation of the tyrannical powers of kings 
England King to sign Declaration of Human Rights: Parliament abolition of slavery 
freedom, equality, fraternity, French revolution 
Martin Luther King  
Mother Teresa  
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  The group shares their passion, sing, dance, listen to silence and embark on 
created theatre, which reflects who they are.  

  When the adventure begins, challenges appear, we believe, we doubt, but we are 
together: “Free and Equal” in dignity and in rights. 

 
 
 

➢ Béatrice Cussac-de Verteuil (president ECCE) – presentation of ECCE 
               

The ECCE represents since 1992 through umbrella organisations about 450 
parents’ associations and professional organizations in 18 European countries. 
ECCE member organizations provide a wide range of facilities, including 
education, work, care, supported living, family support, home help, out-patient 
services and vocational training courses on anthroposophic basis.  
 
Therapies, such as medical care and treatment, massages, movement therapy 
and several forms of art therapy are used. 
Why is it important to have this European umbrella organisation? 
It is very important to notice and to observe the changes in the different countries 
and the political changes for persons with disabilities. 
The project “building bridges” with exchange of information, help and visits is 
connecting the European anthroposophic organisations.   
 
     

➢  Michael Dackweiler – (President of the Board of the Council)  
 presentation of the  
 Council for Curative Education and Social Therapy, (Goetheanum/Dornach) 

   
The Council for Curative Education and Social Therapy maintains relationships 
with and between centres for anthroposophical curative education and social 
therapy and their associations all over the world. The network covers more than 
550 centres in 40 countries, 30 national associations and 60 training centres for 
co-workers.  

The Council makes it possible to work in a committed and fruitful way on common 
issues, matters of concern and problems that go beyond national boundaries. 
Individual countries and special subject groups send their representatives to the 
Council. All gather for a closed conference annually.  
After many years as Secretary of the Council for Curative Education and Social 
Therapy, Rüdiger Grimm has resigned.  



 49 

Jan Göschel (USA), Bart Vanmechelen (Belgium) and Sonja Zausch (Germany) 
have taken over the leadershipteam of the Council for Curative Education and 
Social Therapy.  

              
 

  The themes of the Council are 

o To maintain awareness of the international curative education and social 
therapy movement 

o Flow of information between countries and the Medical Section 
 

o Mutual advice and support among centres and countries 
o Collaboration with parents and families and their associations 
o Work on the spiritual-scientific basis of curative education and social therapy 
o Research and the sharing of research findings  
o Working on and taking over specific functions in the fields of culture, rights, 

society and economics 
o Training, further and additional training of staff 

 
 
➢ Fidel Ortega Dueñas (Presidente de la Federación Hispano-Portuguesa de P.C. y 

Terapia Social, Tenerife) 

We met here in Alsace to talk about the meaning of work. Have we lost that 
sense of work? We have seeds to sow in all parts of the world, in the European 
Union and in ECCE. We are all members of the European economy and there are 
rules.  

But there 2 polarities – the consumer of services and those who create culture. 
We have the freedom of choice.  

The EU unifies the rules, but countries and people are diverse and different. 
When the industrialisation started something has been broken, people have sold 
a part of the treasure – and money is very important now. And it still goes 
forward – the revolutionary technology of robots – they are driving our cars, 
cooking for us… 

In our work as parents or professionals we can help to change life with different 
points of view. Our residents ask: "don't do for me, but with me". 
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This informative day, attended by residents, parents and friends and co-workers from 
France, and ECCE representatives ends with a discussion and talks between ECCE 
members and the French participants. 

 
 

➢ Sunday May 13th, organisational part of the ECCE General Meeting  at 
“Domaine du Beubois”  

 
Opening by Bernard Heldt – due to the strike of the French rail the ECCE president, 
Béatrice Cussac-de Verteuil, is not present at this day, Thomas Kraus, ECCE 
secretary, had to leave on Saturday noon, due to personal reasons.  
 
 
 
 
Paulamaria Blaxland-de Lange and Bart Vanmechelen had to apologize – the GM of 
ACESTA took place at the same time and the attendance of the Council was 
necessary there.  

 

➢ Spiritual introduction of the day - Michael Dackweiler   
 

Michael reminds us about the Isenheim Altarpiece we have visited two days ago.  

He was very attached by John the Baptist, whom we could see in front of 
the crucifixion theme pointing with his finger   

at the dead body of Christ.  

  

Michael asks to look at ourselves from inside;  
our biografie is a result of our inside decisions, what is the finger pointing at in me?  
 
  

➢ Reports from the countries by the members  
 

➢ Alexandra Buijsman, The Netherlands 

 

• LOV - Dutch anthroposophic family federation   

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Matthias_Gr%C3%BCnewald_-_The_Crucifixion_(detail)_-_WGA10726.jpg
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            Alexandra reports that the very small anthroposophic parents' association has dissolved 
and is now joining a larger parents’ organisation (not only anthroposophical) for the 
Netherlands. Now they are a small group within a big parents’ organisation.  

 

• The new organisation for trainig - SCILLZ  (the abreviation for schooling, co-creation, 
inspiration, learning, care (zorg) .......) is now approved by the state – for a one year 
course from anthroposophy with a regular recognized diploma in care.  

  

• Last I informed you that a group of people (Azarias) intends to buy “Zonnehuizen”  
founded by Bernard Lievegoed, broke down financially 7 years ago.) It is a big project 
at 3 locations (80 houses). – They will transform it into an inclusive neighbourhood with 
care houses, workshops, restaurant, training centre, , families, elderly and handicapped 
persons, …..  

  The group will lay an offer in August. 
  
➢  Christian Gaegauf, Switzerland  
 

• Excuses Matthias Spalinger, who is very busy with his work in the Swiss environment.  

• Swiss parents’ organisation Parentela has very little activity.  

• Christian himself is in a process for “assistance living” with/for his son, there is the new 
law of “free choice”. 
 

 
 

➢ Fidel Ortega, Tenerife, Spain 
 

•    The Portugiese/Spanish federation continues its work. Between June 11-14 there will 
take  place a congress for 300 Spanish/Portugiese residents at ASTA in Portugal with 
the title “the 4 elements”. This congress is not only for anthroposophical residents.   
 

•    There are 4 important points -  co-workers meet each other, congresses for the 
residents, publication of documents, and research, to motivate other people to start 
new initiatives. 
 

•    The anthroposophical training in Spain is in its 4th year – it is a very important pillar  
– there are 3 new movements Basque country/Spain, Catalonia/parents and in 
Alicante. 

 

➢ The Draft minutes General Meeting May 19th–22nd, 2017 in Sonnenhof, Switzerland 
are  
 
❖ approved by the members    (published on the ECCE website) 

 
➢ Annual report 2017 is presented by the vice-president, Bernard Heldt. 
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ECCE got the sign that it is necessary to get more and younger parents 
interested in its work. The  Board of ECCE is in close contact with the Council, 
and  will discuss  this issue with the Council.  
 

➢ Annual financial report 2017 is presented by the treasurer Ann Naeyaert 

➢ ECCE is now registered under the Belgian law 
  

     -  the legal address is:  Asselkouter 34, 9820 Merelbeke, Belgium. 
 

-   the new ECCE bank account in Belgium (transmission of membership fees)         

   is:       Triodos Bank, Steendam 8, 9000 Gent, Belgium  
   IBAN = BE26 5230808546 29                  BIC-code =  TRIOBEBB 
 

- the office address remains unchanged:  

     Renate Chwatal, Hasenöhrlstrasse 12, 1100 Vienna, Austria.  

 
➢ What happens to members who don’t pay their contribution?   

 

To be sure that invoices arrive, Ann Naeyaert sends the invoices twice – once 
to the administrator and secondly to the representative of the country. 
Bernard Heldt informs that this is stated clearly in the “Rules and 
Regulations” from May 2015, point 4.  

➢   (included to these minutes) 
 
❖ unanimously  discharge is granted for the financial policy of the ECCE 

Committee for 2017.  

o Alexandra – regarding contributions from the Netherlands - she will 
contact LOV (will have a new name in 2018) and SCILLZ (no 
membership till now).  
 

➢ The draft budget 2018 is presented by the treasurer, Ann Naeyaert. 

Bernard Heldt informs that there will be a meeting on Friday 8.6.18    with 
EASPD with the question to lower ECCE contribution for 50 %.   
 

❖ the budget  2018 is agreed unanimously  
 

➢ ECCE contribution 2019  
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Ann and the Committee members ask to increase the membership fees for 10 
% in 2019 - the last raise of membership fee for 10 % was in 2016. 
 
Michael Dackweiler – there is little money, but in ECCE there is done a lot with 
this little money. It is important to get more younger co-workers, parents, 
interested in ECCE. 
 
Fidel Ortega - the Spanish-Portugiese Federation increased their contribution 
in 2018 for 35 %, for them it is a matter of co-responsibility,   an 
implementation in the field of economic brotherhood. 
 

❖ An increase of 10 % for the membership fee 2019 is agreed unanimously 

 

➢ Reelection of the Committee members  

             Michael Dackweiler and Thomas Kraus (secretary) by the members 
 

           Outcome of the voting: out of 6 supporting members (1 vote)    
 and 33 out of 11 full members (3 votes per member):    

 
❖ unanimously 39 votes for yes (no abstentions) 

 
➢ Reflection of the meeting 

  
➢ For Helle Hansen it is not encouraging to hear the negative reports about  

anthroposophic parents’ organisations from the Netherlands and Switzerland. 
Maybe professional organisations and parents could build up a national 
organisation together. She will propose this in Denmark.   
 

 
➢ Elena Nardini, in Italy exists only 1 organisation for professionals and parents.  
 

➢ Fidel Ortega thanks for this successful meeting; yesterday French parents from 
anthroposphic and non-anthroposophic places enjoyed the meeting;    new ideas 
are inspiring them inside. The two groups anthroposophic and non-
anthroposophic can meet, this will be a topic in Spain as well. 

 
➢ Renate Chwatal – maybe the professionals could find clear words to make 

anthroposophy better understandable for parents. 
    
➢ Bernard Heldt – there is a very good cooperation work within ECCE. Since 2007 

the UN convention has been ratified in all European countries. Yesterday’s play 
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from the Swiss persons showed what Rudolf Steiner meant in the Curative 
Education Course. But there are still different regulations in the different 
countries. 
Regular care improves and approaches curative education, the most important 
point is to respect each other. 

 
➢ Ann Naeyaert - parents and professionals should be 50/50 partners. 

  

➢ Adrienne Thier thinks that is important to hand over the knowledge about ECCE 
and it’s history to younger members. 

   
The members are kindly requested to return the questionnaire of the GM meeting    to 
Renate Chwatal as  soon as possible. 

 
 

➢ Next ECCE General Meeting 2019 
  
suggested date 23.5. – 26.5.2019  - probably European elections will find place during 
those days, so we have to find a new date. 
 
Place: Sweden – Helle is in contact with the Swedish organisation, she will contact them 
and will be in touch with Bernard.        Other suggestion: Ireland, or Denmark 

   

 
Bernard Heldt concludes the meeting. He thanks all participants and what they 
brought to ECCE. He especially thanks for the warm and well organized 
hospitality in France; he wishes everyone a safe way back home.   
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Appendix 

 
Overview of members present and apologies 

General Meeting ECCE, May 10th – 13th  2018, Orbey, France 
  
 
Present 
          
Austria 
- Renate Chwatal                    ‚Sprachrohr‘ für Menschen in anthroposophisch orientierten Lebens-Lernstätten (PO)  
- Patrik Berger  PlatO (IC) 
 
Belgium 
- Ann Naeyaert  Michaëlis vzw (IC) 
- Adrienne Thier  (CM / S)  
 
Denmark 
- Helle Hansen  Dansk Forbund for Helsepaedagogik og Socialterapi (IC) 
-    Charlotte Stenbæksgaard Hertha Støtteforening (IC) 
 
France 
- Béatrice Cussac  ‘Les Ravis’; Association française de parents d'hand.ment. (PO/CM) –   
                                                   Partly – (not present at the organisational part of the GM on Sunday) 
-    Anne-Charlotte Cussac  (S)   (not present on Sunday) 
- Bernadette Bernier   Mouvement de Pédagogie Curative et de Sociothérapie (IC) 
 
Germany 
-    Michael Dackweiler        Anthropoi (CM / IC) 
- Thomas Kraus  (CM / S) – (not present at the organisational part of the GM on Sunday) 
 
Italy 
-     Elisabetta Zorn   ALI - ASSOCIAZIONE IN LINGUA (PO / IC), I Girasoli 
-     Elena Nardini   ALI - ASSOCIAZIONE IN LINGUA (IC) 
  
Netherlands   
- Bernard Heldt              (S) 
- Alexandra Buijsman               (S) 
- Miguel Balde                          (S) 
 
Norway 

- Astrid Åkra             Sosialterapeutisk forbund (IC) 

Spain / Portugal 
- Fidel Ortega Dueñas           Federaçao de pedagogia curativa e sócio-terapia em Espanha e Portugal (IC) 
- S. Katarina Grönberg          Federaçao de pedagogia curativa e sócio-terapia em Espanha e Portugal (IC) 

 
Switzerland 
- Christian Gaegauf             Parentela CH (PO) 
- Susanne Frey                   Parentela CH (PO / S) 
 
 
Guests  
  
France 
- Sybille Dahlem   Les Fontenottes,Mouvem. de Pédag. Curative + Sociothérapie (IC) 
 
Germany 
-    Carolin Dackweiler        
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Spain / Portugal 
-    Freya Jaen Medina             Federaçao de pedagogia curativa e sócio-terapia em Espanha e Portugal (IC) 

 
  
AM = Associate member ; CM = Committee member ; EC = Executive committee ; IC = Intentional community ;  
PO = Parent organisation ; S = Supporting member ; TC = Training centre ; O = Observer 
 
 
 

 
Apologies 
 
Belgium 
- Geert Freyhoff  Inclusion Europe (AM) 
-    Bart Vanmechelen              International Council for Curative Education and Social Therapy 
 
Czech Republic 
- Anežka Janátová  Spolek pro Lécebnou pedagogiku a sociální terapii v Ceské republice (IC) 

 
Finland 
- Hannu Outakivi  Camphill Comm. Sylvia-koti Suomen hoito-ja sosiaalipedagoginen yhdistys ry (IC) 
  
Hungary 
- László Jakubinyi  Szimbiózis a Hamonikus Együtt-létért Alapítvány (IC) 

 
Italy 
-     Margaretha Fulgosi   (S) 
-  Leonardo Fulgosi  (S) 
-     Katia Delpiano    I Girasoli  (IC) 

 
Netherlands 
- Pim Blomaard    Ned. Ver. Antroposofische Zorgaanbieders, sector IZ (IC) 
-    Jan Vogelij                   Landelijk Ouder Verbond – LOV  (PO) 
- Ineke Vogelij          (S)  
- Walter Bosch    (S) 
 
Norway 
-     Dorine van der Linden Camphill Jøssåsen Landsby (IC) 

 
Romania 
- Adrian Pintea  Federatia de Pedagogia Curativa din Romania (IC) 
- Paun Ionut 
- John Byrde (notified)              Casa Rozei 
- Roxana Byrde (notified)    (S) 
 
Sweden 
- Deborah Ingves    Individuellt Liv I Gemenskap (PO) 
 
Switzerland 
-    Matthias Spalinger           VAHS Verband für anthroposophische Heilpäd. und Sozialtherapie (IC) 
  
United Kingdom 
- Paulamaria Blaxland-de Lange  ACESTA (IC) 
-  Elaine Bradley       The Association of Camphill Communities for Great Britain and Ireland (IC) 
- Martin Sturm           The Association of Camphill Communities for Great Britain and Ireland (IC) 
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