No verão de 2020, a Diretoria da Thrive Behavioral
Health iniciou o processo de tornar a Thrive uma
organização que abrace melhor os valores de Diversidade,
Equidade e Inclusão (DEI).
Em janeiro de 2021, aprovou por unanimidade as
seguintes definições de diversidade, equidade e inclusão,
que foram desenvolvidas pelos funcionários da Thrive
para uso nos esforços de planejamento organizacional e
desenvolvimento de políticas.

Diversidade

Equidade

é um entendimento de que cada indivíduo
é único e reconhece a individualidade sem
julgamento. É aprendizado intencional
uns dos outros para ganhar compreensão
e apreciação de pessoas que são diferentes
umas das outras. Isso não é exclusivo dos
conceitos de cultura, origem nacional,
etnia, raça, cor, idade, gênero, identidade
de gênero, orientação sexual, religião,
saúde comportamental, necessidades
especiais, situação socioeconômica,
idioma, educação, visões políticas e/ou
experiências de vida. Abraçar a
diversidade é a celebração da
humanidade!

reconhece a necessidade de justica e
imparcialidade nos procedimentos e
processos de instituicoes ou sistemas,bem
como na sua distribuição de recursos. É
um processo intencional que procura ser
justo e imparcial, e começa por
reconhecer que vantagens e barreiras
existem. Resolver questões de equidade
requer a compreensão das causas básicas
de disparidades de resultados na nossa
sociedade. A quidade aborda essas
disparidades e se compromete a corrigir o
desequilibrio estrutural, permitindo igual
acesso, poder, voz, oportunidade
e
acolhimento a todos.

Inclusão
cria um ambiente acolhedor, solidario , e seguro, que e sem preconceito e
aberto a ouvir, conversar e evoluir. Um ambiente inclusivo e uma
comunidade onde todos sao respeitados, independentemente de diferencas;
um lugar onde todos sao valorizados e trabalham juntos para o bem comum.

Missao do Comite de DEI
Criar e cultivar uma cultura organizacional, onde a diversidade e bemvinda, a equidade e praticada e a inclusao e clelebrada
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