Visão, Missão e Objetivos
Associações Regionais Caritas, (Grupos em Latioamérica e Iberoamérica)
Expandindo a Ciência do Cuidado Unitário por meio da investigação, práxis,
educação legado e liderança.
Introducão
Em relação ao Watson Caring Science Institute (WCSI), as Associações Regionais Caritas
(ARC), de agora em diante chamados Grupos em Latinoamérica e Iberoamérica
(Grupos LIA), constroem e ampliam o trabalho de toda a vida da Dra. Jean Watson, a
Ciência do Cuidado Unitário/Teoria do Cuidado Humano.
Os Grupos LIA são um grupo interdisciplinar, composto por enfermeiros (as) e
profissionais de saúde dentro de uma área geográfica específica (país), que geram novas
formas de conhecimento acadêmico, educação, liderança e prática clínica. Os membros
compartilham de valores pessoais e profissionais caritas, com o compromisso de manter
o cuidado humano, a sanação e a saúde para todos. Os Grupos LIA, estão em correlação
com o Watson Caring Science Institute, sendo esta uma organização sem fins lucrativos
(501c3), com sede nos Estados Unidos da América (EUA).
Visão: Os Grupos LIA serão vistos como referências, comprometidos com melhorar e
manter o cuidado, a sanação humana dentro de suas comunidades regionais e com
reverberações locais e para o mundo.
Missão: De Caritas a Communitas
A missão dos Grupos LIA é criar comunidades solidárias e sanadoras embasadas nos
valores e prácticas universais eternas de Caritas que promovem o avanço da arte, da
ciência, do conhecimento, ética, educação, práxis do cuidado unitário para enfermeiros
(as) e profissionais de saúde. Mediante trabalho em equipe para expandir a missão, os
valores e os objetivos de Watson Caring Science Institute.
Valores, princípios e práticas de Caritas:
•
•
•
•
•

Prática de bondade amorosa e equanimidade (harmonia e equílibrio interior)
consigo mesmo e com os demais. “Estar en correta relação com a Fonte”.
Presença autêntica (consciente/intencionada, honrando/conectando de humano a
humano).
Cultivar a própia prática do ser espiritual para a integridade do corpo, espírito e
mente, além do ego.
Desenvolver/manter relações de amor sólidas e verdadeiras.
“Ser” o ambiente de cuidado-sanação.
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•

Permitir os milagres (estar aberto a eventos inesperados e inexplicáveis da vida que
não tem respostas racionais).
Compromiso moral de proteger e melhorar a dignidade humana.
Respeito/ “amor” pela pessoa —honrando a singularidade de suas necessidades,
desejos, rotinas e rituais.
Consciência do cuidado de si mesmo como pessoa/enfermeiro (a) e dos demais
como pessoa- conexão entre seres humanos, não definida como uma estatística,
objeto ou doença.
Cuidados centrados no coração/ sanador, embasados na prática e honra da
integridade da mente, corpo e espírito em si mesmo e nos outros.
Intenção de “fazer por” e “estar com” outro que está necessitado (Ser consciente de
sua forma de ser e como combinar a ciência da enfermagem (conhecimento e
habilidades empíricas) e a ciência que se preocupa com a integridade da mente,
corpo e espírito. Pela manutenção da dignidade humana.

•
•
•
•
•

Propósito
Os principais propósitos dos Grupos LIA emergentes:
1)

2)

3)
4)

Expandir diversas formas de dar vida a Ciência do Cuidado Unitário/Teoria do
Cuidado Humano na comunidade, tanto acadêmica como clínica e em ambientes de
liderança apoiandos e aprendendo um com os outros.
Construir espaços para compartilhar e difundir experiências de liderança, de
conhecimento e guiar-se a si mesmo e os demais no caminho para a
sabedoria, vivendo plenamente a filosofía da Ciência do Cuidado
Unitário/Teoria do Cuidado Humano em sua vida pessoal/profissional.
Difundir e inovar com novos padrões de entrega de Cuidado nas políticas, sistemas,
organizações e sociedade (communitas).
Oferecer opções de aperfeiçoamento contínuo na Ciência do Cuidado
Unitário/Teoria do Cuidado Humano.

As reuniões dos Grupos LIA permitirão:
•
•
•
•

Proporcionar um lugar íntimo para renovar, restaurar e aprofundar o
compromisso das práticas autênticas de cuidado/sanação humana de
cada pessoa, organização em sua vida pessoal/ profissional.
Aprender um com os outros por meio do trabalho compartilhado de
criação original, diversas formas de indagação afetiva e práticas
modeladas de cuidado-sanação.
Orientar a si mesmo e aos outros na utilização e extensão dos conceitos da
Ciência do Cuidado Unitário/Teoria do Cuidado Humano, para transformar a
pesquisa, a educação, as práticas clínicas e a liderança.
Desenvolver e difundir modelos com base na Ciência do Cuidado
Unitário/Teoria do Cuidado Humano, em estudos clínicos e de excelência
profissional dentro das comunidades, a nível local e mundial.
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•

Filiação “LA VIDA” dos Grupos LIA: inclui representantes convidados da
comunidade, clínica, sistemas acadêmicos e indivíduos selecionados que estão
promovendo a Ciência do Cuidado Unitário/ Processos Caritas® por meio de seus
respectivos papéis e atividades nas comunidades locais e em todo o mundo (Link "La
Vida" para conferir benefícios).

Estrutura recomendada para os Grupos LIA
Sugere-se a formação de um Conselho de Liderança, formado para atender às
necessidades operacionais e estratégicas dos Grupos em cada país. Propõe-se que este
conselho seja composto por:
• Coordenador/presidente, Vice-coordenador/presidente, Secretário, Líderes de
áreas, (grupo executivo de 8 a 10 profissionais), eleitos pelos membros do
grupo geral com mandatos de três anos. Cada país se organizará legalmente
segundo suas regras e normas, como por exemplo Fundação, Associação, Rede,
Grupo, ou outras.
• Uma descrição mais específica das funções, responsabilidades, termos de
serviço, rotação dentro e fora dos grupos e funções, que serão avaliados
anualmente.
• Os Grupos enviarão um relatório anual e / ou um resumo dos eventos ao final de
cada ano, ou /a pedido do Diretor/Coordenador do WCSI América Latina, para
compartilhar conhecimentos.
• Os membros dos Grupos Executivos devem ser membros do "La Vida" do WCSI
para atuar como cuidadores legalmente do WCSI.
• Os requisitos de filiação e cotas para os Grupos serão determinados pelo Conselho
de Liderança e revisados anualmente, por WCSI.
• A filiação ao “La Vida”, é personalizada para colegas que residem em um país
Latino-americano ou Ibero-americano.
• WCSI concorda em patrocinar e apoiar eventos conforme considere apropriado.
Reuniões/Encontros
Os membros e convidados dos Grupos LIA de Caritas se reunirão ao menos três vezes ao
ano, de forma virtual ou presencial, patrocinado por membros que desejam hospedar a
reunião em seu ambiente, incluindo coordenação de suporte online. O indivíduo/grupo/
instituição e seus representantes servirão como o principal órgão de organização/
definição da agenda da reunião em colaboração com o conselho de liderança.
Responsabilidades dos Grupos LIA com o WCSI
Os Grupos LIA dependem hierarquicamente da Direção / coordenação da WCSI LatinoIberoamérica.
Os grupos LIA e WCSI terão uma comunicação fluida e dinâmica.
Os Coordenadores / Presidentes do Grupo LIA terão reuniões trimestrais com a
liderança da WCSI LIA.
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Responsabilidades /Atividades para as reuniões (encontros):
• Fornecer um fórum seguro para explorar, criar e modelar a si mesmo e o sistema
por meio de reflexão e renovação.
• Compartilhar ideias, inspirar uns aos outros e aprender juntos.
• Participar por meio de questionamentos apreciativos, em que cada membro facilita
o trabalho dos outros e aprende com os outros.
• Promover a criação de oportunidades originais, incentivos e novos modelos de
práticas de liderança clínica, educacional e administrativa baseadas no cuidado.
• Gerar e compartilhar projetos multi-cêntricos sobre a “Ciência do Cuidar”.
• Formar uma rede de modelos educacionais, profissionais e comunitários
para promover práticas de healing e transformação de modelos de cuidado.
• Compartilhar experiências únicas para um crescimento pessoal autêntico no
contexto da Ciência do Cuidar.
• Educar, implementar e disseminar experiências e descobertas exemplares
para um público profissional mais amplo por meio de divulgação de
trabalhos acadêmico.
• Visualizar novas possibilidades para transformar a enfermagem e os
cuidados de saúde.
• Ativar a práxis moral dentro de uma comunidade identificada a cada ano
para que seja incorporada a Ciência do Cuidado Unitário/Teoria do Cuidado
Humano.
• Testar novos modelos experimentais de demonstração da Ciência do
Cuidado Unitário/Teoria do Cuidado Humano em ambientes acadêmicos e /
ou clínicos.
• Promover a Ciência do Cuidado Unitário/Teoria do Cuidado Humano nas
políticas de Enfermagem e da área da saúde em nível micro, médio ou macro.
Obrigado por fazer parte deste lindo caminho da Ciência do Cuidado Unitário e do
Cuidado Humano.
Com amor e bondade,

Dr Jean Watson
Founder,
Director WCSI

Julie Watson
Executive
Director WCSI

Héctor Rosso
Coordinator
WCSI - LIA
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