POLÍTICA DE PRESENTES 2012
PERGUNTAS FREQUENTES
Posso dar um presente à criança que estou apadrinhando se
eu for visitá-la em Uganda?
Para ser coerente e justo, pedimos aos padrinhos que não deem
presentes ou dinheiro às crianças ao visitar Uganda. Pedimos que
todos os presentes trazidos sejam colocados em nossa caixa de
presentes.
Posso dar um presente à criança que estou apadrinhando ao
conhecê-la durante uma apresentação?
Para ser coerente e justo, pedimos aos padrinhos que não deem
presentes ou dinheiro às crianças ao conhecê-la durante uma
apresentação. Pedimos que todos os presentes trazidos sejam
colocados em nossa caixa de presentes.
Tenho apadrinhado um estudante que está se formando na
Escola Técnica. Se eu enviar um presente, será dado a ele?
Para ser coerente e justo, pedimos aos padrinhos que não deem
presentes

ou

dinheiro

aos

apadrinhados.

reunidos, assim cada formando receberá um.

Os

presentes

serão

Quais itens posso enviar na carta à criança/mãe que vou
apadrinhar?
- Fotos suas ou de sua família, ajudando-os a conhecer mais sobre
você e incentivando-os a responder suas carta;
- Cartões postais coloridos;
- Cartolina;
- Pequenos prendedores de cabelo;
- Marca-páginas;
- Cartões com mensagens;
- Adesivos.
Por que vocês acabaram com os presentes individuais?
No passado, apenas um número limitado de crianças, mães e
professores eram receptores de presentes ou doações fornecidas pelo
padrinho ou doador. Procurando não dar tratamento diferenciado às
crianças e mães sob os cuidados da Watoto Child Care Ministries, foi
implementado um método de distribuição mais justo.
O que acontece com as encomendas e doações oferecidas
pelos padrinhos e doadores?
Os presentes são registrados e armazenados de forma segura em um
local em cada vila da Watoto e são entregues aos beneficiários em
ocasiões especiais.

Após o inventário das doações na central de registros, a equipe da
Uganda comunicará semanalmente os escritórios do país a fim de
fornecer os nomes dos doadores cujos presentes foram recebidos dos
diferentes países. Os coordenadores do país entrarão em contato com
esses doadores para confirmar o recebimento dos presentes enviados
ao Watoto.
Como eu sei que as encomendas ou o dinheiro que eu envio
estão realmente sendo entregues às crianças ou às mães?
Todos

os

presentes

são

rastreados

e

monitorados.

Após

o

recebimento, os presentes e as doações são registrados em uma
central. Em seguida, os presentes são distribuídos para uma vila do
Watoto e armazenados de forma segura. A administração da vila
registra o item removido do inventário, juntamente com o nome do
destinatário e a data.
Presentes em dinheiro são entregues através do escritório do país,
que administra sua doação. O escritório transfere os fundos para a
Uganda quando requisitados para comprar itens necessários para o
pool de presentes. O sistema de requisição e recebimento é
responsável pela gestão dos fundos de presentes.

O que acontece com os fundos que já estão nas contas das
crianças?
Todos os fundos recebidos antes da implementação desta política
serão mantidos na conta da criança e não serão agrupados.
Esperamos que, à medida que as crianças cresçam, aprendam a
economizar os bens para uso futuro.
O que o padrinho/doador pode fazer pelo beneficiário?
Os maiores presentes que você pode oferecer são orações e doações
contínuas.
É importante também enviar cartas cerca de duas vezes por ano para
que eles saibam mais sobre o padrinho.
É possível assegurar que pelo menos um dos presentes
enviados seja dado à criança que eu apadrinho?
Infelizmente

não.

Não

podemos

garantir

nem

mesmo

que

o

destinatário saberá quem doou o presente.
Para onde devo enviar os presentes?
Por favor, não envie para o escritório do país que administra seu
apadrinhamento.
Os presentes devem ser enviados diretamente para o escritório de
Uganda. O endereço de correspondência é:

Watoto Child Care Ministries
Attn: Sponsorship Department
P.O. Caixa 26366
Kampala, Uganda
Para onde devo enviar a doação em dinheiro?
Por favor, envie as doações em dinheiro para o escritório do país que
administra o seu apadrinhamento.
As doações serão enviadas para o escritório de Uganda para serem
incluídos no pool de presentes para poder comprar os presentes
necessários.
Não envie doações financeiras diretamente para o escritório de
Uganda.
O que acontece se eu optar por dar um presente ao meu
apadrinhado em particular, sem o conhecimento da Watoto?
Pedimos aos padrinhos que considerem a mensagem que esta
atitude

transmite

ao

beneficiário

quanto

à

importância

da

integridade e respeito às políticas da Watoto. Dar um presente de
forma privada, sem o conhecimento da Watoto, transmite uma
mensagem contrária ao nosso objetivo.
Essa situação faz o beneficiário ir contra os princípios estabelecidos
pela Watoto, pois ele ou ela estará ciente de receber um presente
diretamente seu; queremos incentivar a integridade e o respeito aos
princípios por todos os nossos beneficiários. Seu presente pode ser
comprometido caso opte por desconsiderar essa recomendação.

