
 

 

Associação Viva a Vida – Missão, Visão de futuro e Princípios 
 
Missão (versão ampliada) 
 
A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e jovens em contexto de risco 
social para que possam fazer escolhas saudáveis e desenvolver autoestima, autonomia e controle sobre 
suas vidas; o trabalho foca em atividades educacionais, artísticas, culturais, socioambientais, esportivas e 
de mobilização comunitária para a prevenção ao abuso de drogas, o combate à violência e a garantia de 
Direitos Humanos. 
 
Missão (versão reduzida): 
 
A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e jovens em contexto de risco 
social para que possam fazer escolhas saudáveis e desenvolver autoestima, autonomia e controle sobre 
suas vidas, com foco na prevenção ao abuso de drogas, no combate à violência e na garantia de Direitos 
Humanos. 

Visão de futuro: 

Viva a Vida como referência na atuação em prevenção ao abuso de drogas, no combate à violência e na 
garantia de Direitos Humanos para adolescentes e jovens.  

 

Princípios:  

 Viva a Vida é uma organização não-religiosa e não-partidária; 

 Não fazemos qualquer discriminação de cor, raça, gênero, orientação sexual, credo religioso e classe 
social; 

 O foco do nosso trabalho em dependência química é o fortalecimento e a capacidade de transformação 
dos adolescentes e jovens e não o combate ao uso de drogas. 

 Atuamos de forma transversal nos diversos temas que envolvem risco para os adolescentes e jovens, a 
partir da abordagem do indivíduo na sua integralidade. 

 Respondemos a toda e qualquer violação de direito dos adolescentes e jovens, compreendendo que 
são fatores de risco para o abuso das drogas.  

 Atuamos de acordo com os direitos da criança como descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente e 
na convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança; 

 Buscamos a participação dos adolescentes e jovens e suas famílias no nosso trabalho; 

 Valorizamos o trabalho em equipe, sabendo que a atuação integrada é mais eficaz; 

 Valorizamos o contínuo melhoramento do nosso trabalho através da pesquisa, avaliação, reflexão 
crítica, aprendizagem e trocas de experiência; 

 Atuamos de forma ética e transparente; 

 Mantemos a confidencialidade dos adolescentes e jovens atendidos; 

 Buscamos influenciar políticas públicas para garantia dos direitos dos adolescentes e jovens.  
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