O que é a Cruz Azul no Brasil
A Cruz Azul no Brasil é uma associação sem fins lucrativos, de
direito privado, cristã interdenominacional, fundada em 23 de junho de 1995, com sede em Blumenau/SC. É filiada à Cruz Azul Internacional (International Federation of Blue Cross - IFBC), cujo
trabalho iniciou em 1877 na Europa.

MISSÃO, VISÃO, VALORES
Missão - PROMOVER A VIDA:
þ Sem álcool e outras drogas, visando ao bem-estar
individual, familiar e social;
þ Com a inclusão, a mútua ajuda e a abstinência;
þ Com ações inovadoras de prevenção, acolhimento, tratamento, reinserção social, apoio e educação continuada;
þ Acreditando na capacidade de mudança do ser humano:
þ Fundamentando-se no poder salvífico e transformador de
Jesus Cristo.

Visão - SER REFERÊNCIA NA ÁREA DO ÁLCOOL
E OUTRAS DROGAS:
þ Como movimento cristão de inclusão, mútua ajuda e
abstinência, reconhecido por sua visão de ser humano
integral;
þ Em prevenção;
þ Em educação continuada, conhecimento e inovação;
þ Em rede de acolhimento e atendimento individual
e familiar, de grupos de mútua ajuda e de comunidades
terapêuticas;
þ Em políticas públicas, assessoramento, defesa e garantia
de direitos.

Valores - NOSSOS VALORES:
þ Crença no poder salvífico e transformador de Jesus Cristo e
na capacidade de mudança do ser humano;
þ Abstinência como sinal de apreço e solidariedade, instrumento efetivo de acolhimento, tratamento, prevenção e
qualidade de vida;
þ Movimento em rede de inclusão e mútua ajuda;
þ Educação continuada e inovação;
þ Ética e transparência.

Nossa Proposta:
þ Promover uma vida sem drogas, visando a saúde física,
psicológica e espiritual do ser humano para o bem-estar
individual, familiar e social.

PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
a) Programa de grupos de ajuda mútua: treinamento, assessoramento, apoio e acompanhamento de lideranças e voluntários
junto às igrejas e outras entidades, objetivando a criação de uma
rede de grupos de apoio para o atendimento de dependentes e seus
familiares. Realização das reuniões dos Grupos de Apoio, especialmente através de voluntários treinados pela Cruz Azul no Brasil.
b) Programa de prevenção: realização de atividades de prevenção em escolas, empresas, igrejas e outros espaços comunitários, através de teatros, monólogos, discussões de grupos, palestras
de conscientização, e a capacitação de multiplicadores.
c) Programa de educação continuada: Realização de cursos
de extensão e livres, seminários, fóruns, curso de pós-graduação

para a formação de multiplicadores sociais que atendem pessoas
afetadas pela dependência das drogas.
d) Federação de Comunidades Terapêuticas: filiação de entidades que realizam acolhimento de pessoas dependentes na modalidade de CT. Assessoria, apoio, capacitação às entidades filiadas
e representação destas junto aos governos federal, estadual e municipal.
e) Programa de Orientação e Apoio para Dependentes e Familiares: atendimento presencial psicológico e de orientação junto à sede da Cruz Azul e também via telefone, e-mail e rede social.
f) Programa de Edição de Literatura na área da Dependência Química e Prevenção: edição de livros, folhetos, apostilas e
outras (edições impressas e eletrônicas).
g) Programa de Construção de Políticas Públicas Sobre Drogas: representação do segmento de CTs junto ao governo federal,
estadual e municipal, contribuindo na discussão e aprovação de
leis e o financiamento público que promovam serviços de atenção
e/ou cuidado a pessoas afetadas pelas drogas, e as entidades do
Terceiro Setor atuantes nesta área e nas políticas sobre drogas.

A SEDE E A SECRETARIA GERAL
Para realizar os programas acima descritos, a Cruz Azul no
Brasil conta com uma infraestrutura física, administrativa e deliberativa. A entidade possui uma sede própria na rua São Paulo,
nº 3424, bairro Itoupava Seca, em Blumenau, SC, inaugurada em
23 de junho de 2012. Possuiu uma estrutura funcional com 20 colaboradores remunerados e mais de 400 voluntários, estes últimos
envolvidos no trabalho com os grupos de mútua ajuda.
A estrutura administrativa e deliberativa da Cruz Azul é composta pela Assembleia Geral, que é o órgão máximo de caráter deliberativo. Compõe a estrutura administrativa da Cruz Azul um
Conselho de Administração. Este conselho de administração possui várias áreas temáticas: área de tratamento, prevenção, grupos
de apoio, capacitação, espiritualidade, políticas públicas, publicação/edição/literatura/comunicação e ações estratégicas de inclusão. Cada área temática é composta por diversos membros que se
reúnem entre seus pares para discutir as ações, desafios e estratégias do trabalho da Cruz Azul.
A Cruz Azul possui uma diretoria de caráter deliberativo e um
coordenador administrativo da equipe de trabalho.
O trabalho é mantido através de contribuições e doações, subvenções públicas, subvenções privadas, receitas de promoções, receitas com capacitações, receitas com serviços sócio-assistenciais,
vendas de mercadorias e isenções tributárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje, no Brasil, a entidade possui 12 Comunidades Terapêuticas filiadas (centros de acolhimento a dependentes químicos), 112
Grupos de Apoio/Mútua Ajuda para adultos e 12 para crianças (os
Grupos Kids). Por meio do trabalho da Cruz Azul, muitas pessoas
encontraram ajuda para deixar a sua dependência de álcool e/ou
outras drogas, além de uma nova razão para viver.

Cruz Azul no Brasil
Telefone: +55 (47) 3337-4200
Site: www.cruzazul.org.br
Facebook: www.facebook.com/cruzazulnobrasil
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