Termo de Compromisso
Nome:

Data de Nascimento:

RG:

CPF:

Endereço Residencial:
Bairro:

Cep:

Telefone:

Cidade:
Telefone Celular

Estado:
Fax:

Endereço Comercial:
Bairro:

Telefone:
Cep:

Cidade:

Estado:

E-mail:
Nível de Instrução:

Escreve em outro idioma? Qual?

Formação Profissional:

Qual é a atividade profissional exercida no momento?

Como conheceu o Projeto Correspondentes?

Você já foi voluntário de algum projeto antes?

No momento participa de outro projeto como voluntário?

Qual?

Qual?

Por que quer ser voluntário desse projeto?

Do seu ponto de vista qual a utilidade desse Projeto?

O que você considera fundamental para manter um relacionamento por carta?

O que você imagina que o ato de escrever cartas exija de você?
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Você está de acordo que para participar deste projeto é preciso escrever bem? Você acha que escreve bem, com
desenvoltura?

Qual o benefício que este projeto trará para você?

Você está disposto a corresponder-se com alguém que muitas vezes não sabe escrever, ou

Sim □

Não □

Sim □

Não □

Sim □

Não □

Sim □

Não □

Você acha muito difícil estabelecer uma relação exclusivamente através da troca de cartas?

Sim □

Não □

Você se compromete, em função das determinações do projeto e apesar das solicitações das

Sim □

Não □

Sim □

Não □

seja, que escreve de outra forma, junta todas as silabas, troca letras?
Você está disposto a se corresponder com alguém que fala de seu sofrimento, de sua dor, de
suas faltas, de suas alegrias, muitas vezes diferentemente do seu modo de pensar e entender
o mundo?
Você está ciente de que pode demorar algum tempo para que o vínculo entre você e seu
correspondente se estabeleça?
Você está certo que terá disponibilidade durante um ano para reservar algum tempo de sua
vida para escrever uma carta, pelo menos, dentro do prazo máximo de 20 dias?

crianças/ adolescentes a não prometer visitas aos abrigos e a não divulgar seu endereço?
Você se compromete a avisar o Correspondentes, caso haja qualquer mudança de endereço,
telefone/telefone celular, e-mail?
Qual a forma mais eficaz de entrar em contato com você?
□ telefone residencial

□ telefone comercial

□ telefone celular

□ e-mail

Gostaríamos que utilizasse o espaço abaixo para expressar suas idéias ou dúvidas após ter lido o manual do
projeto Correspondentes:

É necessário que todas as informações deste questionário sejam respondidas.
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TERMO DE COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO
Compromissos do Projeto Correspondentes:
Intermediar a relação entre os voluntários, as crianças e adolescentes e os abrigos e Centros
para Crianças e Adolescentes (CCAs);
Receber as cartas enviadas pelos voluntários e encaminhá-las à criança ou ao adolescente e viceversa;
Exigir, por parte dos voluntários e das crianças e adolescentes, o cumprimento dos prazos na
escrita e no envio das correspondências;
Manter no quadro técnico do projeto Correspondentes um profissional da área de psicologia,
responsável pela análise confidencial do conteúdo das cartas;
Trabalhar no cumprimento dos pressupostos do Estatuto da Criança e do Adolescente;
Avaliar e sistematizar as ações do projeto visando seu aprimoramento e possível divulgação;
Divulgar as ações dos profissionais envolvidos e os resultados obtidos pelo projeto nos meios de
comunicação.
Para com os voluntários
Oferecer suporte e capacitação, estando a equipe técnica à disposição para responder qualquer
dúvida em relação aos objetivos, ao modo de funcionamento e às regras do projeto, bem como ao
conteúdo das cartas.
Para com as crianças/adolescentes
Promover oficinas para as crianças e os adolescentes participantes do projeto Correspondentes,
com o objetivo de estimular a participação e a reflexão sobre o desenvolvimento do projeto: ganhos,
dificuldades e sugestões para o seu aprimoramento.
Para com os abrigos e Centros para Crianças e Adolescentes
Reunião mensal com o abrigo ou Centro para Crianças e Adolescentes para avaliação do
desenvolvimento do projeto. Avaliar: ganhos, dificuldades, sugestões para o aprimoramento;
Contato quinzenal, por telefone, para acompanhamento e suporte, garantindo o bom andamento
do projeto.
Compromissos do Voluntário:
Escrever e enviar as cartas para a criança ou adolescente, durante o período de um ano, dentro
do prazo máximo de 20 dias;
Informar à Central de Atendimento do Correspondentes quaisquer intercorrências;
Quando houver alteração do endereço ou do número do telefone, informar à Central de
Atendimento do projeto;
No caso de situações que preocupem ou que causem dúvida com relação ao conteúdo da carta,
entrar em contato com a Central de Atendimento, que juntamente com o profissional da área de
psicologia, analisa e encaminha o assunto da melhor forma possível;
Informar o Correspondentes caso não possa ou não queira mais participar do projeto.
Eu voluntário,
Estou ciente de que o Correspondentes realizará cópias de todas as cartas enviadas pelos
voluntários e pelas crianças/adolescentes e que as manterá arquivadas em sua sede;
Estou ciente de que o conteúdo das cartas será analisado confidencialmente por um profissional
de psicologia da equipe técnica do projeto;
Estou ciente de que o sigilo da correspondência pode vir a ser quebrado caso a criança e o
adolescente esteja exposto a uma situação de risco.
Estou ciente de que é expressamente proibido veicular material impróprio e inadequado às
crianças e aos adolescentes;
Estou ciente de que havendo longo e persistente atraso do voluntário no envio da carta à criança
ou ao adolescente haverá a troca de voluntário para garantir o sucesso da participação do jovem no
projeto;
Estou ciente de que não é permitida a comunicação entre voluntário e criança/adolescente
através de qualquer via que não a troca de cartas
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intermediada pela equipe técnica do projeto Correspondentes. Dessa maneira, a divulgação de
endereços, telefones, caixas postais e de qualquer outra forma de comunicação via internet (e-mails,
blogs, sites, orkuts, msn, etc.) é proibida. O voluntário será automaticamente desligado se contatar a
criança/adolescente por qualquer outra forma que não seja através das cartas intermediadas pela equipe
técnica do projeto Correspondentes. A equipe do projeto Correspondentes isenta-se de qualquer
responsabilidade do que possa vir a ocorrer com o voluntário e/ou a criança/adolescente, além da troca
formal de correspondências intermediada pelo projeto.
• Estou ciente de que é proibida a divulgação das cartas, das fotografias ou de qualquer outra forma de
produção da criança/adolescente em qualquer tipo de mídia. As cartas, fotografias e outras produções da
criança/adolescente são estritamente de uso pessoal do voluntário;
• Assumo o compromisso de corresponder-me pelo período de um ano, sendo que escreverei e enviarei
uma carta dentro do prazo máximo de 20 dias, a partir do recebimento da carta da criança/adolescente;
• Estou ciente de que a aceitação das condições do presente Termo de Compromisso é condição
essencial para ingressar no projeto Correspondentes e que não é possível fazer qualquer tipo de restrição
ou ressalva quanto a estas condições.
Data: __________________________________
_________________________________________
Assinatura do voluntário
Cidade:
Estado:
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