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Mais de 5.000 sem-teto mudaram de vida após três anos de colaboração 
vicentina  

Mais de 5.000 desabrigados mudaram de vida graças à colaboração vicentina promovida pela Aliança 
Famvin com os sem-teto (FHA) nos últimos três anos por meio da Campanha “13 Casas”. A Campanha 
é uma das principais conquistas que a FHA coleta em seu Relatório de Impacto, que cobre os primeiros 
três anos de trabalho desta iniciativa global da Família Vicentina. 

O Relatório de Impacto mostra o progresso feito em direção a seus objetivos estratégicos. Além da 
campanha “13 Casas”, a FHA também destaca suas conferências ou a advocacia vicentina na ONU, 
que resultou na primeira resolução que inclui uma definição internacional dos sem-teto. A FHA 
também respondeu a eventos recentes, lançando campanhas de arrecadação de fundos de 
emergência para apoiar a resposta vicentina contra a COVID-19 ou as vítimas da explosão em Beirute. 

Mark McGreevy, coordenador do FHA, disse: “A FHA tem sido testemunha da vitalidade global dos 
vicentinos comprometidos em acabar com os desabrigados em todos os níveis, apoiados por nossos 
14 “Embaixadores” treinados da FHA, vindos de diferentes partes da Família Vicentina de todo o 
mundo. Agradecemos a todos os ramos da Família Vicentina que participaram ativamente da FHA, o 
Comitê Executivo da Família Vicentina, os membros da Comissão FHA, os “Embaixadores” da FHA e 
todos os doadores que tornaram os últimos três anos possíveis, mantendo vivo o Carisma Vicentino, 
e levando esperança aos mais marginalizados”. 

A FHA já está trabalhando em um novo plano estratégico para o futuro que está para vir, com o 
objetivo de continuar a melhorar a colaboração e o intercâmbio entre os ramos da Família Vicentina 
e com o objetivo final de acabar com os desabrigados, uma casa por vez. 
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Notas:  

• A Aliança Famvin com os sem-teto (FHA) é uma iniciativa da Família Vicentina para apoiar programas 
vicentinos para sem-teto já estabelecidos ou emergentes em todo o mundo. Entendemos como sem-
teto aquelas pessoas que vivem nas ruas, refugiados e deslocados internos e moradores de bairros 
informais. Nossa visão é que todos têm um lugar para chamar de lar e uma participação em sua 
comunidade. 

• A FHA foi criada em 2017 para celebrar o 400º aniversário do Carisma Vicentino e é gerenciada através 
de Depaul International. A Família Vicentina é um movimento católico global, enraizada na 
espiritualidade e no exemplo de São Vicente de Paulo, com mais de 2 milhões de membros em todo o 
mundo.  


