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SEJA PARCEIRO DA FRATERNIDADE – MISSÕES HUMANITÁRIAS INTERNACIONAIS (FMHI) 

 

Ser um parceiro da Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais (FMHI) é ser 

corresponsável pela realização de seus objetivos, contribuindo para que as ações humanitárias e 

em defesa ao meio ambiente tenham maior impacto e atinjam mais pessoas e lugares, para que 

os custos sejam compartilhados e reduzidos e para que a soma de experiências aumente a 

eficiência e a eficácia das missões e projetos em comum. 

 

É assim que a Fraternidade – Missões Humanitárias (FMHI) dialoga com potenciais aliados que 

tenham afinidade com seus princípios e que sejam socialmente responsáveis. 

      
A      Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais (FMHI), organização da sociedade 

civil, com fins não econômicos, com sede mundial no Brasil e unidades em Genebra, Portugal e      
Grécia, é uma das vinte e seis associações afiliadas à Fraternidade – Federação Humanitária 

Internacional (FFHI), que contam com 35 anos de experiência no serviço social e humanitário. 

      
Tem como missão prestar ajuda humanitária às pessoas em situações de risco e vulnerabilidade 

individual e/ou social, bem como defender o meio ambiente, visando o alívio do sofrimento, 

atuando, especialmente em emergências de origem natural ou humana e/ou conflitos sócio 

políticos (situações de refúgio). 

      
Atua por intermédio de equipe global de servidores humanitários voluntários, capacitados, 

treinados, e integralmente dedicados a servir à agenda humanitária global, onde quer que a 

Fraternidade – Missões Humanitárias (FMHI) venha a intervir em parceria com organizações 

locais.  

 

Desenvolve suas atividades cooperando em nível internacional em cenários de resposta 

humanitária e emergências, construindo e fortalecendo vínculos e parcerias entre organizações 

nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais, com valores e objetivos 

transversais.  

 

A Fraternidade – Missões Humanitárias (FMHI) tem como uma de suas mais importantes 

atuações a articulação interagências, o diálogo construtivo e não competitivo, ouvindo e 

construindo conjuntamente com as populações afetadas, buscando soluções integradas e ações 

complementares para que a resposta social e humanitária possa atender ao ritmo incomum das 

emergências com eficiência, humanidade, respeito aos direitos humanos e deveres implícitos na 

integração social.        
 

https://www.fraterinternacional.org/
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A Fraternidade – Missões Humanitárias (FMHI) desenvolve projetos junto às comunidades 

locais e atores humanitários que já desempenham um papel nas respostas locais, sociais e 

humanitárias.  Atua em diferentes fases das crises humanitárias, com foco na negociação e no 

diálogo para melhorar as condições mínimas, e atender as populações afetadas, incluindo 

soluções duradouras a médio e longo prazo. 

      
Sua atuação neutra, genuína e transparente, combinada com a aprendizagem e o compartilhar 

contínuos, a partir do conhecimento empírico e das capacitações nas normas humanitárias 

internacionais (Esfera, INEE, CCCM e CCHN frontlinenegotiation) aplicadas nas respostas 

humanitárias, sociais e em emergências ambientais, suscitam o compromisso nas frentes de 

serviço humanitário em âmbito nacional e internacional. 

 

Os princípios humanitários da Fraternidade – Missões Humanitárias (FMHI) são derivados 

dos princípios fundamentais que, desde 1987, guiam os seus servidores humanitários, ou seja, 

neutralidade, imparcialidade e independência, os quais são endossados pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas e declarados no Manual Esfera. 

      
Busca construir uma vida fraterna, prioriza o serviço voluntário, a unidade e a universalidade, 

além da construção gradual de princípios de auto sustentabilidade,  visando, assim, estimular 

transformações efetivas nos atuais padrões de vida da humanidade. 

 

Seus valores se expressam no serviço às necessidades das pessoas, do meio ambiente e das 

comunidades com quem atua, colaborando na reconstrução de suas vidas. 

      
Pratica o respeito consciente a todos os seres humanos e à vida animal, vegetal e mineral, 

manifestado entre outros: pela proteção do meio ambiente, pela preservação da genética 

originária das sementes (sementes puras livres de modificações genéticas e científicas); pelo 

cultivo orgânico e sustentável de alimentos; e pelo fomento à vivência do vegetarianismo. 

      
Não acumula bens materiais e aplica as doações recebidas exclusivamente para atender aos fins 

estatutários da Entidade.   

 
A Fraternidade – Missões Humanitárias (FMHI) é sustentada por doadores privados e recursos 

provenientes de parcerias, e conta com parcela orçamentária dos recursos de seus projetos para 

sustentação básica da logística de atuação de seus servidores humanitários.   
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Suas atividades são executadas por colaboradores voluntários treinados, de diferentes 

nacionalidades e experiências, que atuam abnegadamente, sem visar remuneração, lucro ou 

qualquer benefício particular, doando-se integralmente ao serviço voluntário altruísta, voltado 

ao bem comum. 

      

Princípios para Parcerias 

As parcerias com a Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais (FMHI) devem honrar os 

seguintes princípios: 

 

1. Igualdade – A igualdade requer respeito mútuo e equidade de direitos e obrigações entre os 

membros da parceria, independentemente do tamanho e do poder; 

 

2. Independência – como organização humanitária autônoma, dispõe-se a prestar assistência 

humanitária e atuará no cumprimento de sua missão, independente da política de governos, 

credos, culturas e religiões. A liberdade de ação é garantida por sua independência financeira, 

já que seus recursos provêm de doações espontâneas de colaboradores; 

 

3. Imparcialidade – Seus servidores humanitários voluntários oferecem ajuda humanitária 

àqueles que precisam, sem discriminação de raça, gênero, credos, religiões, nacionalidade ou 

convicção política, tendo como critério de atuação a possibilidade de aliviar o sofrimento dos 

indivíduos e dos demais reinos da natureza; 

 

4. Neutralidade – Diante de conflitos, a neutralidade é fundamental para atendimento das 

pessoas necessitadas, independentemente do lado do conflito em que estejam; 

 

5. Transparência – A transparência é aplicada pelo compartilhamento de informações, consultas 

prévias e com ênfase no diálogo, nos casos de divergências de posições entre as parcerias, 

incluindo a transparência financeira, que aumenta o nível de confiança entre as organizações. 

 

6. Respeito às Leis: Compromisso de que os projetos e ações de uma parceria estejam sempre 

em consonância com as disposições legais pertinentes, atendendo aos dispositivos constantes 

na Constituição da República Federativa do Brasil e as Normas do Direito Internacional, 

podendo ser:  Tratados, Convênios, Acordos ou congêneres de que o Brasil seja signatário;  

 

7. Moralidade: Dever de atuação ética, dentro dos padrões de decoro, lealdade e boa-fé, entre 

parceiros; 
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8. Atenção aos servidores humanitários voluntários: As parcerias devem zelar pela integridade 

e pelo desenvolvimento de todos os servidores em tempo integral e colaboradores pontuais; 

 

9. Respeito aos Direitos Humanos: As parcerias devem zelar pela garantia dos direitos e 

liberdades previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 

10. A Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais (FMHI) não estabelece qualquer tipo 

de relação institucional, seja cooperação, parceria ou apoio, com empresas e demais 

instituições, fabricantes ou distribuidores, que atuem nos seguintes ramos de atividade: 

o cigarro, fumo e/ou tabaco; 

o bebidas alcóolicas; 

o bélica (armas de fogo/munição); 

o carnes ou outras formas de exploração e/ou matança de animais; 

o jogos de azar; 

o agrotóxicos; 

o ou que tenham envolvimento com exploração de trabalho infantil ou análogo à 

escravidão; prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente; racismo, 

terrorismo ou com corrupção. 

 

A Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais (FMHI)) convida parceiros, apoiadores e 

colaboradores à participação solidária, possibilitando-lhes servir, de maneira simples e altruísta, 

e levar, aos diferentes locais, pessoas e reinos da natureza, o auxílio que possam prestar. 

 

O resultado almejado dessa união de esforços e metas será um movimento integrado pela Paz e 

pela Fraternidade. 

 

Para propostas de parcerias, contate-nos: secretaria@fraterinternacional.org      
 


