Declaração da GPBN no combate a pandemia do COVID-19
“Em nome do Pro Bono, vamos nos unir para combater a pandemia COVID-19 e construir um
amanhã melhor para todos”

O surgimento repentino do COVID-19 trouxe uma realidade sem precedentes ao nosso mundo
de maneiras que não estávamos preparados. Afetou todos os aspectos de nossas vidas, da saúde
humana à economia. Neste momento difícil, governos, empresas e organizações sociais em todo
o mundo são compelidos a serem corajosos e não pouparem esforços para responder, de forma
obstinada, mostrando a unidade e a coragem da sociedade humana.
Assim como em qualquer desastre, voluntários são essenciais. Sua existência traz calor e luz nos
momentos mais sombrios. Nesta pandemia, voluntários de todo o mundo se mobilizaram para
fornecer alívio imediato e apoio às pessoas na linha de frente e em suas próprias comunidades.
Os voluntários estão, sem dúvida, salvaguardando a sociedade com suas próprias vidas e amor.
Da mesma forma, agora são necessárias mais do que nunca atividades pro bono e voluntariado
baseado em transferências de habilidades, em todos os setores e em todos os níveis. Tais
práticas são essenciais já que disponibilizam competências, conhecimentos e recursos
gratuitamente ao maior número de pessoas, organizações de sociedade civil, governos e, de
maneira mais geral, ao bem comum, neste momento em que mais que nunca, são necessárias
soluções inovadoras. Comparativamente, intermediários pro bono como os membros da Rede
Global Pro Bono (GPBN), são um elo crucial no ecossistema, precisamente porque facilitamos a
parceria intersetorial e comunitária em benefício de organizações de sociedade civil e
voluntários que estão em campo durante as crises.
Como defensores e praticantes de pro bono, é nossa responsabilidade agir. Como membros da
GPBN, comprometemo-nos com os princípios básicos e os valores fundamentais adotados por
muitas organizações humanitárias globais, e especificamente os seguintes:
●

Respeito Igual: Nenhuma discriminação ou ódio relacionados a diferenças de raça, religião,
cultura, política, economia ou circunstâncias sociais. Respeite o valor, a igualdade, a
diversidade e a privacidade de todas as pessoas.

●

Humanitarismo: salvaguardando vidas e dignidade humanas; cuidar de grupos vulneráveis
afetados pela ameaça de pandemia, especialmente idosos, fracos, doentes, mulheres e
crianças.

●

Colaboração amigável: fortalecendo a cooperação da sociedade civil na comunidade
global e unindo-se para combater a pandemia.

●

Facilitar o voluntariado e pro bono: possibilitando serviços de natureza voluntária, bemestar público e natureza pro bono.

●

Profissionalismo com responsabilidade social: junte-se à luta contra a pandemia e sirva a
sociedade com espírito profissional.

Nós, como membros da GPBN, adotamos ações para:
•
•
•

aprofundar a confiança mútua e a colaboração, colaborando individual e coletivamente
em formas de “auto-ajuda, ajuda mútua e ajuda aos outros”;
reforçar a resiliência social, mantendo-se unidos e cooperativos; e
reduzor danos diretos e impacto causados pela pandemia na vida, família, gênero, grupos
mais vulneráveis, PMEs e organizações sem fins lucrativos.

Nós, como membros da GPBN, direcionaremos nossas ações para, mas não limitadas a:
•

•

•

alavancar serviços pro bono para fortalecer as organizações e iniciativas que estão agindo
para conter a pandemia e proporcionar alívio e reabilitação às pessoas afetadas,
especialmente por meio de serviços on-line;
de maneira mais geral, desenvolvendo serviços pro bono para apoiar organizações sem
fins lucrativos que estão desempenhando um papel crucial na sociedade, como as
comprometidas com a conquista dos ODS, para garantir que elas obtenham habilidades
essenciais para sustentar a longo prazo, enquanto provavelmente estão sendo
severamente impactadas pela crise no curto prazo; e
coletar práticas pro bono dos membros da GPBN e de outras organizações por meio de
plataformas de conhecimento, fóruns on-line, painéis de discussão, boletins, etc., a fim
aprender uns com os outros.

Em todos esses princípios, prioridades e ações, nós, como membros da GPBN, encorajamos
outras organizações e indivíduos que desejam desenvolver pro bono, seja local, nacional ou
internacionalmente, a seguir nosso exemplo e a se juntar a esta iniciativa.
Na continuação desse processo, a Cúpula Global Pro Bono, organizada este ano em Paris em
outubro, será uma oportunidade concreta para todos nós nos encontrarmos, discutirmos e
reforçarmos esse crescente movimento internacional. Esperamos que muitas outras
oportunidades, projetos, eventos e parcerias se sigam nos próximos meses e anos.
Com o compartilhamento de informações e práticas entre os membros da GPBN e outras
organizações pro bono, com a colaboração aprofundada com nossos parceiros existentes e
futuros e com o envolvimento de mais profissionais para se unir à causa pro bono, seremos
capazes de criar confiança e co-criar credibilidade para todos aqueles que são capazes e
comprometidos em não poupar esforços para proteger a vida, nosso planeta e construir uma
comunidade global mais forte e resiliente para o amanhã.
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