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

A abraçar os sem-teto em uma rede de caridade
Mais de 7.000 vidas foram transformadas graças à
Campanha “13 Casas”. Em apenas três anos, este esforço
global cresceu de uma única casa em Macon, Geórgia
(EUA) para mais de 70 projetos em quase 50 países com
mais de 2.000 casas construídas. Projeto após projeto, as
“13 Casas” acolhem os sem-teto em uma rede de caridade
tecida pela colaboração vicentina. Por trás desses 7.000
números estão 7.000 histórias de pessoas que receberam a
oportunidade de um novo começo e a alavanca para uma
vida melhor.
A Campanha “13 Casas” foi lançada em 2018 durante
nossa primeira conferência internacional em Roma (nossa
segunda conferência está planejada para junho de 2022,
após ter sido adiada várias vezes devido às restrições da
Covid-19). Naquele momento, estabelecemos a meta de
mudar a vida de 10.000 pessoas entre três e cinco anos. E
estamos a caminho, não só para cumprir este objetivo, mas
para ir mais longe. No entanto, também estabelecemos a
meta de ter pelo menos um projeto em cada um dos 160
países que têm presença vicentina, e aqui ainda ficamos
aquém.

Para alcançar este objetivo, apelamos a todos os vicentinos
nestes países que ainda não iniciaram um projeto para se
juntar à nossa Campanha e continuar a abraçar os semteto em uma rede de caridade. Estabelecemos como meta
atingir 160 países entre 27 de novembro, dia da Medalha
Milagrosa, e 25 de março, dia da Anunciação. Colocamos
esta campanha sob os auspícios da Virgem Maria.
Da mesma forma, desafiamos os países e ramos que já
têm um projeto para trazer mais a bordo, levando as
conexões e redes vicentinas a um novo nível. Pedimos
que mapeiem seus contatos com países próximos para
construir sobre eles. Em contrapartida, oferecemos
apoio ao desenvolvimento de novos projetos e dar maior
visibilidade a quem aceitar o desafio.
Em 47 países, os vicentinos iniciaram projetos das
“13 Casas”. Além disso, os vicentinos da Alemanha,
Holanda e Reino Unido participaram generosamente da
Campanha com doações ao Fundo de Solidariedade. Até
mesmo alguns doadores vicentinos individualmente ou
em grupos locais enviaram fundos da Áustria, Botswana,
Itália e Espanha. Agradecemos a todos eles por sua
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Países sem projeto “13 Casas”. Não mostrado no mapa: Cidade do Vaticano, Mônaco, Porto Rico (EUA), Bermudas e Gibratar
Países Baixos).

solidariedade e apoio caridoso ao trabalho vicentino em
qualquer parte do mundo.

na Guatemala ou a SSVP na Austrália (o maior até o
momento com mais de 500 moradias), a Campanha “13
Casas” adapta-se à realidade e às necessidades locais.

Durante nossos primeiros três anos, as “13 Casas”
tiveram um crescimento incrível. Vincent, a primeira
pessoa a se beneficiar da Campanha, mudou-se para sua
nova casa em Macon em 2019. Desde então, dezenas de
projetos surgiram em cinco continentes, alguns deles
em ambientes bastante difíceis. A variedade de ramos,
tamanhos, população-alvo e abordagens mostram como
o carisma vicentino é criativo e inovador após 400 anos
de trabalho com os mais pobres. De uma única casa na
Tunísia ou a iniciativa “Just One House” nas Filipinas
a projetos de grande escala como “Bem-vindo a casa”

Quando lançamos a Campanha, deixamos claro que
apesar do nome, o empreendimento não precisa construir
moradias. “13 Casas” é uma metáfora para todas as ações
que visam proporcionar segurança, comunidade, calor,
esperança e um futuro. Já temos muitos exemplos, com
iniciativas de apoio a mulheres imigrantes que fogem da
violência na Espanha e Coreia do Sul, tirando crianças
das ruas em Gana ou apoiando pessoas deslocadas por
desastres naturais na Indonésia.
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Webinars FHA

7166 Pessoas

Mais de 70 pessoas participaram do nosso segundo webinar

Em um momento em que encontrar-se em pessoa se tornou
mais difícil, a FHA decidiu organizar webinars para atender
aos nossos objetivos de construir capacidade global e
facilitar oportunidades de aprendizagem dentro da Família
Vicentina. Organizamos dois em 2021, mas esperamos fazer
dos webinars uma parte regular do trabalho da Aliança nos
próximos anos.
Em maio passado, tivemos o privilégio de explicar nossos
objetivos e planos para os próximos três anos à Sociedade
de São Vicente de Paulo, o maior ramo vicentino. Estiveram
presentes o presidente internacional, Renato Lima, e os
vice-presidentes territoriais internacionais da SSVP. Fomos
também abençoados com a presença do Padre Andrés
Motto CM, assessor espiritual da Sociedade.
No mês de julho, mais de 70 pessoas se conectaram para
ouvir três vicentinas que explicaram como desenvolveram
seus projetos de “13 Casas”. Do Camboja ao Brasil e
da Irlanda à Austrália, eles tiveram a oportunidade de
perguntar à Irmã Winnie Mutuku HC do Quênia, Ana
María Escaño das Filipinas e Dawn Colapietro do Haiti
sobre como seus projetos começaram.
Com o início de um novo ciclo estratégico para os anos
2022-2024, queremos incorporar os webinars como uma
ferramenta de conversação regular, garantindo que a
interpretação ao vivo esteja sempre disponível para quebrar
a barreira do idioma. Entre os tópicos que queremos
cobrir nos próximos meses estão as respostas vicentinas
a emergências e crises, a educação como uma ferramenta
para prevenir a falta de moradia, o tráfico de pessoas, a
desigualdade de gênero e a advocacia em nível local. Todos
os webinars serão gravados e disponibilizados para serem
assistidos novamente em nosso site e em nosso canal no
YouTube para aqueles que não puderem comparecer no dia.

(Territórios Ultramarinos Britânicos), Curaçao (Reino dos

Nos próximos três anos, queremos ver a campanha
crescer, alcançar mais países, reunir mais vicentinos
e mudar mais vidas. Vamo-nos concentrar mais nos
moradores de bairros inadequados e refugiados, tecendo
uma rede de caridade com vicentinos em todo o mundo.
Porque podemos acabar com os sem-teto, uma casa de
cada vez!

Junte-se!
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Conferência sobre refugiados adiada para 2022
Nossa segunda conferência internacional “A viagem de um
refugiado” acontecerá em Sevilha (Espanha) entre 7 e 9 de
junho de 2022. covid forçou a equipe da FHA a adiar esta
reunião mais uma vez devido à pandemia, às restrições de
viagem e aos limites de participação em pessoa naquele
momento.
A conferência, que se concentra nos refugiados, deslocados
internos e sobreviventes do tráfico humano, quer dar
aos ramos vicentinos que acompanham esses grupos a
oportunidade de se conectar, promover iniciativas dentro
e fora da Família e melhorar os serviços vicentinos em todo
o mundo. Seu objetivo final é inspirar uma comunidade
de praticantes vicentinos a melhorar a situação local e
global dessas pessoas vulneráveis por meio de apoio e
ações concretas.
Embora o evento principal seja presencial em Sevilha,
organizado pelas Filhas da Caridade, muitas sessões serão
transmitidas ao vivo para dar a todos a oportunidade de
participar.

O adiamento da conferência forçou a Comissão da FHA mais uma vez a se reunir virtualmente, como temos feito
desde o início da pandemia. Desta vez, demos as boas-vindas ao novo diretor executivo da Depaul International,
Matthew Carter, que se juntou a este ramo vicentino após anos de trabalho na rede Caritas.
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