DIRETRIZES PARA PROJETOS HUMANITÁRIOS
Departamento de Bem-Estar - Área Brasil
PROPÓSITO
Os Serviços Humanitários da Igreja promovem a autossuficiência das famílias de todas as nações e credos ao:
1. Ajudar as pessoas a restabelecer seu próprio curso de vida e resolver seus próprios problemas;
2. Ajudar as pessoas a trabalharem em conjunto com sua comunidade para vencer a pobreza e prover um
local saudável para suas famílias;
3. Somar esforços com organizações de qualidade e reputação que compartilham conosco de valores e
objetivos comuns.

PROJETOS DE INICIATIVA LOCAL
Existe um orçamento limitado, disponibilizado pela Igreja, para a realização de projetos locais que visam atender
uma necessidade imediata provendo recursos para que, por meio deles, os beneficiários possam alcançar a sua
autossuficiência.
Passos a serem seguidos:
a. A Presidência da Estaca, com o apoio do Conselho da Estaca, pode identificar uma organização ou
necessidade local que poderia ser atendida. Em alguns casos a liderança recebe solicitação de uma
organização que poderá se tornar parceira na realização de um projeto;
b. A liderança local assegura que a organização é idônea e os fins justificam o envolvimento da Igreja;
c. A liderança entra em contato com o Departamento de Bem-Estar pelo telefone 11-3723-3521 ou pelo email: juliosales@ldschurch.org para uma primeira avaliação de viabilidade do projeto;
d. A liderança apresenta um resumo do projeto, da organização parceira e dos recursos necessários utilizando
o formulário “Solicitação de Projeto” (anexo);
e. Se após avaliação o projeto for aprovado, a liderança local da Igreja será comunicada para só então
confirmar a execução do projeto junto à entidade;
f. No final do projeto, um relatório contendo fotos, notas fiscais, relatos e histórico das ações deverá ser
enviado ao Departamento de Bem-Estar.
g. Para aumentar as chances de aprovação por parte da Presidência da Área, é muito importante que outra
organização participe de forma significativa no rateio do custo. É muito comum ONG’s como Rotary, Lyons
Club e até mesmo empresas privadas manifestarem interesse em participar de ações como essas quando
são bem elaboradas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Os projetos humanitários NÃO podem:
- Ser utilizados com propósito político ou para favorecer líderes da Igreja e familiares;
- Doar recursos para despesas operacionais, construções, grandes reformas ou compra de propriedades;
- Doar dinheiro diretamente às organizações ou indivíduos.
Jamais devemos comprometer a Igreja prometendo a realização de qualquer projeto ou doação antes de receber
aprovação oficial por escrito do Departamento de Bem Estar da Área.
Dúvidas adicionais deverão ser encaminhadas ao Departamento ou dirimidas pelo telefone indicado neste
documento.
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