PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA
SECRETARIATUS INTERNATIONALIS

PEDIDO DE AJUDA EXTRAORDINÁRIA
Requerente
Título e Nome Completo:
Endereço:
E-mail:

Instituição ou organismo em que pertence / sua responsabilidade

Diocese / Circunscrição Eclesiástica
Nome Diocese:
Administrado por:

Assunto do pedido

NÚMERO DE CRIANÇAS ATÉ 14 ANOS beneficiárias do pedido de ajuda

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA
(CAMPO OBRIGATÓRIO)
Você conhece a política da vossa Conferência Episcopal Nacional sobre a proteção das crianças?
 Sim  Não
Se você respondeu sim, será que o vosso projeto segue essas diretrizes?
 Sim  Não
Se não, descreva quais são suas intenções para saber mais sobre essa política e / ou implementar as
diretrizes desta política.

PALAZZO DI PROPAGANDA FIDE - VIA DI PROPAGANDA 1/C - 00187 ROMA TEL (06) 69.88.02.60 FAX (06) 69.88.02.76 E-MAIL: posi@ppoomm.va

APRESENTAÇÃO DETALHADA
Descrição clara e completa do projeto:
1- Quem é responsável?
2- Realização, justificativas e meta: o que você propõe fazer? Quais são as necessidades das
crianças para este projeto? Como isso ajudará a educação cristã e missionária das crianças?
Como isso será realizado (estágios, atividades)? Qual será a futura gestão do projeto?

Vossa cooperação com a Infância Missionária no ano passado?
♦ De que forma vocês organizaram a Infância Missionária?

♦ Quantia da vossa contribuição para o Fundo de Solidariedade Universal para a Infância
Missionária:
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ESTIMATIVA DO PROJETO
Detalhe das despesas:

Na moeda local:

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

 US$

A.

 Euro€

Montante Total

N.B.
Em caso de construção, anexe o orçamento do construtor e cópia do plano/projeto.
Os custos administrativos ou salários são excluídos.

PLANO DE FINANCIAMENTO
1. Participação local no projeto apresentado:
(Contribuição local, em dinheiro ou em
espécie, cerca de 20%, expressa em
dólares e/ou moeda local)

Quantidade

…………
…………
…………
 US$

 Euro€

Total
2. Organizações solicitadas:

•
•
•

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Amount
Montante concedido por outras agências
de ajuda:
Montante prometido por outras agências
de ajuda:

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
 US$

B.

 Euro€

Total

A-B=C

 US$

 Euro€

C. Soma solicitada na Infância Missionária
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PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E COMENTÁRIOS
O Responsável do Projeto/Requerente pede para poder enviar fotografias e comentários para que sejam publicados e
divulgados no site www.ppoomm.va, de cujas condições de uso tem pleno conhecimento. O material fotográfico será recolhido
em conformidade com a legislação aplicável, não terá nenhum mérito artístico, e não será usado com quaisquer fins lucrativos
ou comerciais. As fotografias serão uma crónica verdadeira do que foi realizado graças aos subsídios das Pontifícias Obras
Missionárias, e serão destinadas à informação e sensibilização do público, benfeitores e as pessoas locais, para as quais
constituirão um testemunho histórico. As fotografias serão feitas pelo Responsável do Projeto/Requerente que a partir de agora
renuncia a qualquer recompensa em benefício do projeto.
DECLARAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO, OS PRINCÍPIOS DAS PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS, E A
PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES
O Responsável do Projeto/Requerente afirma que agirá lealmente e em boa fé na gestão do projeto para o qual a subvenção
é solicitada; ele irá desenvolver relações equitativas, imparciais e respeitadoras dos trabalhadores e dos fornecedores;
estabelecer no local condições de trabalho seguras e de saúde. O Responsável do Projeto/Requerente também irá garantir a
transparência nas relações de processamento de informações coerentes com o nível de compreensão dos destinatários; todas
as atividades serão coerentes com os princípios de não- discriminação em razão da nacionalidade, religião, raça, identidade
sexual, opiniões políticas, condições sociais e pessoais; respeito pela dignidade humana, moralidade e ética; respeito da
debilidade de grupos vulneráveis, as mulheres, o interesse superior das crianças menores de 18 anos, pessoas com
deficiência; igualdade de oportunidades e respeito pela privacidade, a vida íntima e familiar, honra e reputação de todos os
participantes, especialmente dos grupos vulneráveis.

Data……………………… Assinatura do requerente …………………………………………………….

Nunciatura Apostólica

Parecer e aprovação do Bispo Diocesano

(assinatura e carimbo)

Data: .........................

Data: .................. Assinatura............................................................

SUBSÍDIO RECEBIDO DESTA OBRA
Ano: ............................... Montante ................................................................
O relatório financeiro e pastoral (do último subsídio) foi enviado ou você inclui-o em anexo?
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Devolver para:
Pontificium Opus a Sancta Infantia
Secretariatus Internationalis
Palazzo di Propaganda Fide
Via di Propaganda 1/C
00187 ROMA
Tel. (+39) 06 6988 02 60 Fax 06 6988 02 76
E-MAIL: posi@ppoomm.va

OBSERVAÇÕES GERAIS
1. Este pedido de ajuda, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, deve ser aprovado e assinado pelo Bispo
da Diocese e enviado, através da Nunciatura Apostólica, ao Secretariado Internacional do
Pontifícia Obra Da Infância Missionária (Via di Propaganda, 1 / C - 00187 ROMA) e deve chegar
ANTES DE 15 DE DEZEMBRO.
2. Todo o subsídio será entregue à Nunciatura Apostólica, que se responsabilizará em fazer os
pagamentos
3. A ajuda extraordinária aprovada pelo Conselho Superior das Pontifícias Obras Missionárias
representa apenas uma CONTRIBUIÇÃO PARCIAL das crianças para a realização do projeto,
sem qualquer obrigação de renovação para o ano seguinte.
4. A suma concedida deve ser utilizada total y unicamente para o projeto específico para o que foi
destinado (Can. 1267 § 3).
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