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Quem somos
A
“Associação Internacional New Humanity”
é
uma
Organização Não-Governamental (ONG), fundada em 1986,
com o nome "Bureau Internacional de Economia e Trabalho". Em
1995 assumiu o nome atual de New Humanity.
As sedes de New Humanity se encontram em Roma (central),
Nova York, Genebra e Paris; diversas organizações estão
associadas a New Humanity e muitas outras colaboram em
objetivos específicos.
A finalidade da Associação é ajudar a realizar a unidade da família humana em pleno
respeito à identidade própria de cada um dos seus componentes, promovendo o espírito da
fraternidade universal proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(artigo n. 1).
New Humanity obteve em 1987 o reconhecimento do Status Consultivo Especial junto ao
Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), e desde 2005 tem Status Consultivo
Geral.
A partir de 2010 New Humanity é reconhecida como uma ONG parceira da UNESCO com
Status Consultivo.
New Humanity participa dos programas da Comissão Europeia, em particular no âmbito
da juventude. Participa, também, dos projetos do Conselho Social do ECOSOC e dos
Conselhos de Direitos Humanos das Nações Unidas e da UNESCO, com compromisso em
setores específicos e apresentação de experiências e projetos nessas áreas, em colaboração
com outras ONGs Associadas e especialistas nos domínios sociais e culturais.
Suas principais áreas de atuação são:
- Desenvolvimento social e humano: economias solidárias e de comunhão, meio ambiente,
saúde, educação, esporte, comunicação e diálogo inter-cultural
- Direitos Humanos: o direito ao desenvolvimento, direitos humanos e solidariedade
internacional, direito à educação.
- Promoção de uma Cultura de Paz e Jovens
Para mais informações em português, ir para os documentos deste site ou fazer o
download do Catálogo oficial da New Humanity (Inglês)
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De onde viemos – Para onde vamos
Os princípios e as iniciativas de New Humanity se
fundamentam
no
espírito
do
Movimento dos Focolares,
fundado
por
Chiara Lubich em 1943, em Trento (Itália), seus
membros estão presentes em 182 países e pertencem a
diferentes culturas, religiões, etnias e tradições.
Para atingir seus objetivos, New Humanity está empenhada em construir relacionamentos
baseados no respeito mútuo, no diálogo e em formas de colaboração ativa entre pessoas,
grupos sociais, nações e instituições, com uma visão da vida cívica e política inspirada à
fraternidade universal. Com este objetivo trabalha em nível nacional e internacional em
cooperação com outras ONGs e com as Organizações Internacionais.
New Humanity está comprometida, também, em
iniciativas e estudos numa grande variedade de
campos: ação política para a promoção da paz
internacional e dos direitos fundamentais dos indivíduos
e dos povos; promover uma visão da economia e do
desenvolvimento capaz de assegurar o bem-estar das
gerações presente e futuras; colocar em relevo os valores
morais e espirituais que unem diferentes culturas;
promover o avanço do conhecimento, da ciência, das artes e da comunicação,para melhorar a
vida humana e o ambiente natural e social.
Para atingir estes objetivos, considera crucial o papel da família como unidade básica da
sociedade, bem como a formação das novas gerações para serem construtoras e cidadãs de
um mundo unido.
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Contatos
Página web oficial: www.new-humanity.org

Sede Central Internacional (Roma)
Via Valle della Noce 16/600046
Grottaferrata, (Roma) Italia
info@new-humanity.org
+39.06-941.0968
+39.06-941.0972

Representante no Palácio das Nações (Genebra)
23, Chemin des Palettes
1212 Genève-Switzerland
geneva@new-humanity.org
+41.227946444
+41.227946447

Representante na UNESCO (Paris)
paris@new-humanity.org

Representante no Palácio de Vidro (Nova Iorque)
VPO Box 11791
New Brunswick, NJ 08906-USA
info@new-humanity.org
...+908.7205001
+ 732.463.0725

