COMO FAZEMOS
Queremos tratar das questões e preocupações
de nossos membros tanto nas bases como
dentro do sistema.

O nome VIVAT deriva do verbo
latino VIVERE, significando
VIVER,

Nas bases, VIVAT Internacional e nossos
membros:

e expressa nosso profundo

1. Trabalham com populações afetadas

compromisso com tudo o que existe.

Juntos e Juntas pela Vida,
a Dignidade e os

2. Trabalham em rede com outras ONGs

Direitos Humanos

VIVAT Internacional
3. Colaboram com e influenciam os governos para
promulgar diversa legislação e implementar
compromissos assumidos nos níveis nacional,
internacional e da ONU.
Ao nível sistêmico, VIVAT trabalha em colaboração
com outras ONGs para influenciar as delegações
dos governos na ONU e as agências da ONU para:
1. Criar políticas saudáveis e programas
efetivos
2. Estabelecer e promover igualdade de gênero
3. Promover um desenvolvimento voltado
ao bem estar das populações

Escritório de Nova Iorque
777 UN Plaza, 44th Street, suite 6F
New York, NY 10017, USA
Ph + 1 646 487 0003
Email viny@vivatinternational.org
Escritório de Genebra
Rue de Vermont 37-39
CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Ph +41 22 779 4010
Email vig@vivatinternational.org

VIVAT Internacional
Organização Não-Governamental com
Status Consultivo no Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas
(ECOSOC) e associada ao Departamento
de Informações Públicas (DIP) da ONU

4. Zelar para que o desenvolvimento seja
sustentável
www.vivatinternational.org

5. Construir a paz e a harmonia

V I VA T

I n t e r n a c i o n a l

COMPROMISSO
MISSIONÁRIO

QWEM SOMOS NÓS
omos mais de 25.000 Irmãos, Irmãs e
Sacerdotes de 13 congregações religiosas,
trabalhando em 120 países, juntamente com
colaboradores leigos e ONGs que se identificam
com as mesmas causas:

S

ós concebemos o mundo e cada ser
humano como criados em bondade e
dignidade e acreditamos em direitos e dignidade
iguais para todos, indivíduos, povos e culturas.

N

SSpS ~ Irmãs Missionários Servas do Espírito
Santo
CSSp ~ Congregação do Espírito Santo
OMI ~ M. Oblatos de Maria Imaculada
MCCJ ~ Missionários Combonianos do
Coração de Jesus

LSA ~ Irmãzinhas da Assunção
Cssp ~ Irmãs M. do Espírito Santo
SCJ ~ Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus
RA ~ Religiosas da Assunção
MSCS ~ Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo

ós temos os seguintes objetivos:

Levar as experiências e inspirações dos
grupos e organizações de base à atenção
de outros, particularmente dentro do sistema
das Nações Unidas

ASC ~ Adoradoras do Sangue de Cristo

CMS ~ Irmãs Missionárias Combonianas

N

Engajarmo-nos nas questões sobre direitos
humanos e justiça e paz junto à Organização
das Nações Unidas

SVD ~ Congregação do Verbo Divino

MSHR ~ Irmãs M. do Santo Rosário

O QUE FAZEMOS

Portanto, comprometemo-nos a promover os
direitos humanos, o desenvolvimento sustentável,
a erradicação da pobreza e a
proteção da biodiversidade.
Promovemos uma
sociedade global na
qual todas as pessoas,
culturas, povos e religiões
possam experimentar
justiça, harmonia e entendimento.

Sensibilizar os
membros VIVAT
sobre essas questões
através da partilha
e divulgação de
informações
Estabelecer contatos
para o trabalho em
rede com outras agências e ONGs

Juntos e Juntas pela Vida, a Dignidade e os Direitos Humanos

