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A FEBRACT fora aprovada no Departamento de Assuntos

Econômicos e Sociais das Nações Unidas, considerada

uma das maiores comissões de discussões e

internacionais relacionadas as causas sociais globais

A Filial de ONGs da DESA é o ponto focal dentro do

Secretariado da ONU para organizações não

governamentais com status consultivo junto ao Conselho

Econômico e Social. 



A ONU disponibiliza um sistema integrado de ONGs

com poder consultivo para diversas discussões

econômicas e sociais, promovendo encontros

internacionais com fins de orientações e ações nas

mais diversas categorias  podendo ser: 

Assuntos relacionados a formações de estudantes

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

Populações indígenas e minorias 

Mortalidade infantil 

Drogas, crimes e problemas decorrentes

Erradicação de pobreza e fome

Com a importância de tais temas, evidencia-se a

necessidade de contato estruturado entre as ONG's

ao redor do mundo.



Apoio a ONGs: Informando em tempo hábil sobre

eventos e oportunidades de colaboração com as

Nações Unidas.

Apoio intergovernamental: Atender o Comitê de ONGs,

que se reúne duas vezes por ano para discutir o

credenciamento de ONGs no Conselho Econômico e

Social da ONU.

Inscrição na conferência: facilitamos a participação de

ONGs na maioria dos processos intergovernamentais

que ocorrem na sede das Nações Unidas e fora dela. 

Assistência técnica: Com o apoio da Conta de

Desenvolvimento das Nações Unidas, realizamos

atividades limitadas de capacitação com organizações

da sociedade civil.

Os objetivos são compilados em quatro ações principais:

 

 

A cada ano, cerca de 7.000 representantes de ONGs

participam desses eventos somente em Nova York.

 



• A Federação Brasileira de Comunidades

Terapêuticas (FEBRACT) como órgão representativo

participará ativamente das estruturações de ações a

nível internacional.

 

As demandas sociais requerem uma mobilização

complexa de Organizações governamentais e não

governamentais, com e sem fins lucrativos, em busca

de melhorias significativas para a sociedade. 

 

A FEBRACT especificamente enquadra-se nas

categorias ensino, drogas e problemas relacionados,

e demandas sociais diversas. 

 

Representar as Comunidades Terapêuticas

brasileiras sempre esteve no escopo de ação da

FEBRACT. 

 

 

 

Representatividade



Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas - FEBRACT

 

   

Setor de Cursos e Capacitações 

Setor de Processos de Filiação

Contatos

19) 99841-2815

cursosfebract@gmail.com

19) 99906-2838

filiacao@febract.org.br


