
Nossa visão
Que todos tenham um lugar que possam chamar de casa e participem ativamente em sua 
comunidade.

Quem somos 
Uma iniciativa da Família Vicentina para apoiar propostas emergentes e consolidadas 
sobre a falta de moradia no mundo. Entendemos como moradores sem-teto aqueles que 
vivem na rua, refugiados e desalojados internos e moradores de bairros inadequados.

O que fazemos 
Melhorar e mudar a vida dos sem-teto,

Desenvolver a capacidade global da Família Vicentina,

Planejar juntos,

Favorecer mudanças estruturais,

Usar indicadores e dados,

Proporcionar oportunidades de formação,

Dirigir-nos aos vicentinos e aos sem-teto.
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Melhorar e mudar a vida dos sem-teto
Levar nossa campanha “13 Casas”, destinada a mudar a vida de 10.000  sem-teto, ao nível 
seguinte  através do desenvolvimento e monitoramento de projetos de mudança sistêmica. 

Focar nas crises de refugiados esquecidos.

Usar indicadores e dados 
Criar um mapa e uma base de dados global dos projetos vicentinos sobre os sem-teto 
para mostrar nossa presença global coletiva e melhorar a colaboração.  

Planejar juntos 
Coordenar com outras organizações e instituições católicas globais para organizar 
conferências internacionais sobre os sem-teto. 

Criar recursos e materiais para datas específicas (Jornada Mundial dos Pobres, Jornada 
Vicentina de Oração).

Desenvolver a capacidade global da Família Vicentina
Conectar os vicentinos que estão trabalhando com as pessoas sem-teto e impulsionar 
colaborações a nível local, nacional e global dentro e fora da Família, para melhorar 
nosso serviço aos sem-teto. 

Apoiar e fortalecer os líderes novos e emergentes. 

Sistematizar como a Família Vicentina responde às crises humanitárias globais, com 
atenção especial em proporcionar refúgio e serviços básicos.

Favorecer mudanças estruturais 
Apoiar a incidência da Família Vicentina nas Nações Unidas e vincular os sem-teto com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Desenvolver campanhas locais de incidência para conscientizar sobre os sem-teto. 

Incrementar o envolvimento da Família Vicentina local com a iniciativa “Um lugar que 
podemos chamar de casa” do Instituto Global dos Sem-teto (IGH).

Proporcionar oportunidades de formação
Partilhar boas práticas e pesquisa na Família Vicentina. 

Desenvolver materiais de formação sobre a espiritualidade, assim como capacitações 
nos temas específicos relacionados com os sem-teto.

Dirigir-nos aos vicentinos e aos sem-teto
Fornecer uma plataforma aos vicentinos que trabalham com os sem-teto e aqueles cujas 
vidas foram transformadas para que partilhem suas histórias. 

Ser o porta voz da Voz dos Pobres, para que nosso trabalho se guie por sua sabedoria.

Incrementar nossa presença ao redor do mundo através dos nossos embaixadores voluntários. 


