
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,

Promover a mudança estrutural,

Participação comunitária,

Comunicação para a mudança social.
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Melhorar e mudar a vida dos sem-teto
Desenvolveremos respostas práticas, a longo prazo e inovadoras para as necessidades 
dos sem-teto com um foco nos moradores de bairros inadequados e pessoas deslocadas 
internamente.

Usaremos a presença vicentina global, e potencialmente de outros grupos confessionais, 
para responder de forma mais eficaz à crises globais

Comunicação para a mudança social
Conscientizaremos sobre a difícil situação dos sem-teto, moradores de bairros 
inadequados e deslocados e as respostas efetivas às suas necessidades.

Apoiaremos a comunicação eficaz na Família Vicentina por meio do uso ativo de todos 
os canais disponíveis.

Promover a mudança estrutural
Apoiaremos mudanças estruturais no nível das Nações Unidas para garantir um 
futuro sustentável para aqueles que vivem nas ruas, deslocados ou moram em bairros 
inadequados.

Apoiaremos a advocacia local em todo o mundo para promover mudanças estruturais a 
nível de base.

Desenvolver a capacidade global da Família Vicentina
Compartilharemos o conhecimento acumulado na Família Vicentina por meio de 
conferências internacionais, workshops e o desenvolvimento e uso de redes de boas 
práticas e comunidades de impacto do IGH com foco no impacto social, sustentabilidade 
e inovação.

Desenvolveremos parcerias e redes para além da Família Vicentina e na Igreja para 
multiplicar o impacto do trabalho da FHA e da Família Vicentina

Participação comunitária
Desenvolveremos estratégias para destacar com eficácia o conhecimento acumulado e 
facilitar o desenvolvimento no nível de base.

O que nós fazemos


