Campanha “13 Casas”
Colaboração Global - Soluções Locais

“

"Porque tive fome e me destes de comer;
tive sede e me destes de beber;
era estrangeiro e me acolhestes;
estava nu e me vestistes;
enfermo e me visitastes;
na prisão e viestes me ver."
Mateus 25, 35-36

ALIANÇA FAMVIN COM AS PESSOAS SEM TETO
QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS?
A Aliança Famvin com as pessoas Sem-teto (FHA sigla em inglês) foi
solicitada pelos líderes da Família Vicentina em 2017 para celebrar o
400º aniversário do nascimento do carisma vicentino. Nosso objetivo é
reunir a Família Vicentina global para fornecer ajuda prática e incentivar
mudanças sistêmicas para cerca de 1.200 milhões de pessoas em todo o
mundo que não têm um lugar que possam chamar de lar.
A definição de pessoas desabrigadas inclui pessoas na rua, refugiados,
deslocados internos, bem como aqueles que vivem em bairros
marginalizados ou em habitações inadequadas.
Com a ajuda de toda a Família Vicentina, a FHA está trabalhando para
fazer uma diferença real e sustentável na vida de milhares de pessoas
que vivem nas ruas do mundo, através de:
•
•

incentivar o crescimento de novos serviços;
construir uma rede entre os grupos vicentinos que trabalham no
amplo espectro dos desabrigados;
• apoiar e desenvolver líderes existentes e emergentes;
• partilhar as melhores práticas em diferentes partes da Família
Vicentina;
• buscar por mudanças estruturais em apoio aos sem-teto nos níveis
nacional, regional e mundial;
• desenvolver e disponibilizar materiais de treinamento em apoio a
essa iniciativa em relação à nossa espiritualidade vicentina.
Para mais detalhes sobre os objetivos e planos da FHA, visite nosso site:
vfhomelessalliance.org
Você pode se tornar um membro da FHA em nosso site e terá acesso
a materiais de formação, um centro de pesquisa, oportunidades de
capacitação, conferências e muito mais.
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ALIANÇA FAMVIN COM AS PESSOAS SEM TETO
O QUE NOS FAZ DIFERENTES?
A Família Vicentina tem uma tradição de 400 anos de serviço aos pobres
em diferentes áreas, incluindo os desabrigados. Nesse sentido, a missão
da FHA é um território muito familiar para a maioria dos vicentinos
que trabalham em todo o mundo. No entanto, embora a Família
Vicentina trabalhe extensivamente com os sem-teto, geralmente, o faz
isoladamente de outros vicentinos que compartilham o mesmo carisma
e missão.
A FHA agora fornece uma estrutura para reunir os membros da
família, permitindo que eles contem suas histórias, partilhem seus
conhecimentos e colaborem localmente para alcançar metas globais
comuns para o benefício dos sem-teto.
Esses objetivos incluem estabelecer primeiramente um mapa mundial
da obra vicentina no campo dos desabrigados; criar uma rede de
comunicação para que possamos partilhar nossa experiência e
conhecimento; e desenvolver uma autêntica voz vicentina para os semteto nas Nações Unidas e em outras instituições globais. Finalmente,
nosso objetivo é inspirar uma série de projetos colaborativos baseados
em ações que farão uma diferença real na vida das pessoas sem-teto ao
redor do mundo.
Um exemplo de como podemos fazer a diferença é a Campanha
"13 Casas".

“

"Quando você deixa a oração e a Santa Missa para o
serviço dos pobres, você não perderá nada, já que servir aos
pobres é ir a Deus, e você tem que ver Deus nas pessoas.”
São Vicente de Paulo
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CAMPANHA “13 CASAS”
ORIGENS
Ao considerar como podemos trabalhar juntos hoje em uma resposta
prática à condição dos desabrigados, somos inspirados pelo trabalho
colaborativo da Família Vicentina há quase 400 anos.
Tudo começou quando Luís XIII atribuiu a Vicente o equivalente a um
milhão de dólares como doação para a missão de sua Congregação em
1643. Vicente escolheu usar o dinheiro para construir 13 pequenas casas
perto de São Lázaro, a casa mãe da Congregação da Missão, para cuidar
de crianças abandonadas. As despesas correntes dessas casas foram
assumidas pelas Damas da Caridade, enquanto as Filhas da Caridade
cuidavam das crianças. Trabalhando juntos, a Família Vicentina ajudou
milhares de crianças que teriam morrido nas ruas.
Mas essa associação vicentina fez muito mais pelos sem-teto. Prestou
assistência aos deslocados na zona de guerra da Alsácia Lorena e apoiou
e abrigou refugiados que fugiam da zona de batalha. Em 1652, instalou
o abrigo “O nome de Jesus” para abrigar, vestir, alimentar e capacitar
os idosos que viviam nas ruas ou nos bairros pobres de Paris. Ela foi
responsável pelo lançamento de Les Petites Ecoles (Escolas primárias)
que trouxeram os talentos de alfabetização, aritmética e educação
para os pobres, permitindo-lhes sair da pobreza intergeracional que
freqüentemente terminava em desabrigados.
Hoje estamos enfrentando os mesmos problemas enfrentados por
Vicente, mas em escala global. Dos 7 bilhões de pessoas neste planeta,
quase 1.200 milhões estão desabrigadas: ou porque foram deslocadas,
ou vivem em favelas ou nas ruas de nossas cidades. Muitas dessas
pessoas são rejeitadas em seu maior momento de necessidade, um
lembrete forte daquelas palavras que amortecem a alegria da narrativa
da natividade de acordo com Lucas: "Não havia lugar para eles na
estrebaria" (Lucas 2, 7).
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CAMPANHA “13 CASAS”
Nos inspiramos nas 13 casas de Vicente. Ele viu uma necessidade e
respondeu com uma ação concreta. Hoje vemos a necessidade de mais
de um bilhão de homens, mulheres e crianças. A Campanha "13 Casas"
foi criada em resposta às suas necessidades, aprendendo e tomando
emprestado do espírito de São Vicente.

A CAMPANHA
Para nós, as 13 casas de Vicente são uma inspiração, não uma fórmula.
Os projetos "13 Casas" de hoje parecerão inevitavelmente diferentes
em cada país, de acordo com as necessidades da comunidade local.
Em alguns lugares, habitação ou abrigos para os sem-teto poderiam ser
desenvolvidos. Pode ser a reconstrução de andares abandonados; ou
o desenvolvimento de um refeitório que precisa urgentemente receber
as pessoas mais pobres em volta de uma mesa. Pode ser um projeto de
visitas destinadas a receber os refugiados em um país ou apoiá-los nos
diferentes campos ao redor do mundo. Pode ser um projeto já planejado
ou que ainda não tenha sido concebido. Independentemente da forma, é
uma resposta prática e local com uma visão de longo prazo para resolver
este problema global dos desabrigados.

O QUE QUEREMOS ALCANÇAR?
Queremos que a Campanha "13 Casas" melhore e transforme a vida de
10.000 sem-teto em todo o mundo pelos próximos 3 a 5 anos. Mais do
que isso, queremos ver projetos de 13 Casas em cada um dos 156 países
onde a Família Vicentina trabalha. A FHA é ambiciosa em torno das
pessoas mais pobres, porque São Vicente nos ensinou a ser assim.

“

“Estou bem persuadido agora que, no que diz respeito às
obras de caridade, nunca devemos nos preocupar com os
recursos pecuniários, que sempre vêm.”
Beato Federico Ozanam
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CAMPANHA “13 CASAS”
COMO “13 CASAS” SE CONVERTERÁ EM REALIDADE?
Com a sua ajuda.
A Campanha "13 Casas" é baseada na engenhosidade e colaboração dos
membros da Família Vicentina em nível local. Pode ser uma associação
entre dois ramos ou, talvez, uma associação com grupos afins. São
Vicente nos ensinou que reunir recursos e compromissos aumenta
nosso impacto.
Na maioria dos casos, os projetos desenvolvidos incluirão a provisão
e/ou melhoria da moradia como um de seus principais objetivos.
Entretanto, além disso, deve-se inspirar a abordagem de São Vicente de
fornecer apoio adicional para ajudar os pobres em sua jornada para sair
da pobreza. Um bom exemplo é o "Petites Ecoles", que ajudou a quebrar
o ciclo de pobreza e falta de moradia, ensinando habilidades específicas.

COMO O FHA APOIARÁ VOCÊ?
Os membros da FHA têm acesso a uma ampla rede de recursos que
ajudam no desenvolvimento de projetos "13 Casas". Estes incluem:
• modelos para ajudar a planejar, gerenciar e arrecadar fundos para
projetos;
• oportunidades de se relacionar com outros membros da Família
Vicentina para:
• trocar conhecimento e experiência
• construir pontes entre ricos e pobres;
• exemplos apresentados de projetos no site da FHA e em redes sociais
para aumentar a conscientização;
• participação em conferências regionais e internacionais para testar
ideias e aprender com os outros
• apoio financeiro aos seus projetos (através do Fundo de Solidariedade,
de acordo com a elegibilidade);
• fornecimento de apoio individual para desenvolver projetos locais,
quando necessário.
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CAMPANHA “13 CASAS”
COMO PARTICIPAR ?
Há muitas maneiras de participar da Campanha "13 Casas".
I. Criando um projeto “13 casas”
Alguns projetos "13 Casas" começarão com uma ideia, não importa quão
grande ou pequena. Se você identificou pessoas em sua comunidade
que vivenciam alguma forma de desabrigo, nós o convidamos a refletir
sobre essa arquetípica pergunta vicentina: o que deve ser feito?
Leve suas ideias para o papel e fale sobre elas com outros grupos dentro
da Família Vicentina e/ou parceiros que possam ajudar a tornar a ideia
realidade. Além disso, não se esqueça de falar com as pessoas que você
gostaria de ajudar, como disse São Vicente: "Os pobres têm muito a
ensinar-lhes".
Depois de estabelecer a necessidade e suporte de sua ideia, use as
ferramentas de desenvolvimento de projeto que você pode acessar
depois de se tornar um membro da FHA, para estruturar melhor seus
pensamentos e avaliar o caminho que você deve seguir para levar seu
projeto para o próxima nível.
Além disso, pense em como as colaborações locais e/ou globais podem
ajudar você. A Família Vicentina tem uma ótima experiência e pode haver
pessoas em outros países que podem partilhar suas experiências de
projetos semelhantes com você. A FHA está em condições de apoiá-lo ao
longo do caminho. Nossas plataformas on-line oferecem a oportunidade
de conversar sobre ideias ou projetos existentes e contatar outros
membros da Família Vicentina em busca de apoio. Estamos sempre
felizes em saber sobre o seu projeto e como podemos ajudá-lo!

“

“Permaneceremos então inertes no meio do mundo que
sofre e geme?”
Beato Federico Ozanam
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CAMPANHA “13 CASAS”
II. Apoiando ao fundo de solidariedade
O Fundo de Solidariedade foi criado para ajudar os ramos mais pobres
a receber os fundos vitais necessários para que possam realizar seus
projetos das "13 Casas". Ao doar dinheiro para o Fundo de Solidariedade,
oferece ajuda financeira a países e ramos sem fundos para ajudar os mais
pobres de sua própria comunidade. O Fundo de Solidariedade é mantido
e distribuído pelo Fundo Internacional da Congregação da Missão. Se
você estiver em condições de contribuir financeiramente, primeiro entre
em contato com a Famvin Alliance com os sem-teto, através do e-mail
FHA.info@famvin.org e forneceremos mais informações.
III. Sendo voluntário a partir da sua experiência
Se você tem um conhecimento profundo em um campo específico, por
que não colocar essa experiência à disposição da Família Vicentina em
geral? Muitas pessoas, grupos e ramos têm grandes idéias, mas carecem
de recursos para lhes dar vida. Sua experiência pode ser exatamente
o que é necessário e pode ajudar a levar o projeto "13 Casas" para o
próximo nível. Entre em contato com a FHA para nos informar sobre sua
experiência profissional e informaremos quando acreditarmos que um
vicentino em outro país pode se beneficiar de suas habilidades.
IV. Tornando-se um promotor de mudança
Apoie a Campanha "13 Casas" falando sobre isso com seus amigos, grupo
da igreja ou local de trabalho. Ajude-nos a aumentar a conscientização
sobre a magnitude dos sem-teto em todo o mundo partilhando artigos
em plataformas de mídia social e incentivando as pessoas a se tornarem
membros da FHA. Siga nossas plataformas no Twitter e no Facebook.
Você encontrará detalhes no final deste livreto.
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CAMPANHA “13 CASAS”
QUANDO TUDO INICIARÁ?
Você pode participar da Campanha a qualquer momento. A Campanha
13 Casas será prolongada de 3 a 5 anos:
Setembro, 2018 - Fase Piloto em vários países com diferentes desafios
geográficos, culturais e econômicos e diferentes níveis de recursos
financeiros e humanos. Isso permite que a FHA saiba mais sobre a
implementação da Campanha "13 Casas" e faça ajustes.
Novembro, 2018 - Lançamento Mundial da Campanha na conferência
da FHA em Roma. A conferência oferece uma primeira oportunidade
para ouvir os atuais profissionais da Família Vicentina para desenvolver
colaborações e considerar possíveis projetos.
Dezembro, 2018 em diante - Desenvolvimento de projetos "13 Casas"
em todo o mundo. A FHA está disponível para oferecer suporte durante
esta fase.
A campanha "13 Casas" é inspirada na vida de Vicente, suas ações e
compromisso, e sua compreensão de que estamos no nosso melhor
momento quando colaboramos. Convidamos todos os membros da
Família Vicentina a fazer parte dessa expressão global de solidariedade
e a usar a Campanha como uma oportunidade para "nos dedicarmos
com um amor renovado para servir os pobres e até mesmo para buscar
os mais pobres e abandonados". (São Vicente de Paulo).

“

“Eu sei que eles concentram todas as suas energias para
não formar mais do que um coração e um desejo, para
não fazer e não querer outra coisa senão cumprir a
vontade de Deus.”
Santa Luisa de Marillac
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CAMPANHA “13 CASAS”
CONTATE-NOS
Convidamos você a contactar, a qualquer momento, a Famvin Alliance
com os sem-teto. Estamos dispostos em responder a quaisquer
perguntas que você possa ter sobre a FHA ou a Campanha "13 Casas".
A melhor maneira de se comunicar conosco é através do email:
FHA.info@famvin.org
www.vfhomelessalliance.org
Famvin Homeless Alliance
@vfhomelessalliance
@famvinalliance
@famvinalliance
famvin-homeless-alliance
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“

"Não pare de seguir em frente, com a ajuda de
Deus, em seu cargo e em suas ocupações, já que a
obra de Nosso Senhor não é realizada tanto pela
multidão de trabalhadores como pela fidelidade do
pequeno grupo ao qual você foi chamado.”
São Vicente de Paulo

