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Muito obrigada  
por apadrinhar uma criança  
pela Plan International Brasil.
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Você agora faz uma grande diferença 
na vida da criança que apadrinhou e  
de toda a sua comunidade.

Apadrinhando uma criança pela Plan, você apoia projetos de 
desenvolvimento comunitário focados na criança e no adolescente 
que melhoram as condições de vida de famílias inteiras. Você ajuda 
a garantir que mais crianças cresçam em ambientes seguros, com 
acesso à saúde, educação e proteção contra a violência, além de 
promover a igualdade entre meninas e meninos. 

Você também ajuda a Plan a trabalhar com famílias e comunidades 
em ações que visam o desenvolvimento sustentável a longo prazo.

Todos os anos, publicamos um Relatório dos Programas de 
cada área onde atuamos. Nele, você terá as informações mais 
relevantes sobre o nosso trabalho e sobre os projetos que ajuda 
a desenvolver na área onde vive a criança que você apadrinha.
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Em 2018, fomos 
reconhecidos pelo Prêmio 

Melhores ONGs Época 
e Instituto Doar.
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SOBRE A PLAN

A Plan International é uma das 
maiores e mais antigas organi-
zações de proteção infantil do 
mundo, sendo a principal organi-
zação focada na igualdade para 
as meninas. Com 80 anos de ex-
periência, desenvolvemos proje-
tos em mais de 50 países, que 
apoiam 1,5 milhão de crianças.

Estamos no Brasil desde 1997, 
apoiando hoje cerca de 70 mil 
crianças em mais de 150 comu-
nidades.
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Um dos aspectos mais especiais do apadrinhamento é a 
possibilidade de se corresponder com a criança que você 
apadrinha e acompanhar o seu desenvolvimento. Também é muito 
importante para a criança saber que a pessoa que a apadrinha 
se interessa em ter notícias dela e a incentiva a continuar se 
desenvolvendo. Elas adoram receber notícias e respondê-las!

Para se corresponder com a criança que você apadrinha, basta 
enviar cartas, fotos ou presentes para o escritório da Plan, indicado 
no box abaixo, que nós entregaremos a ela. Não se esqueça de 
colocar o seu código do doador e o código da criança, impressos 
na carteirinha de apadrinhamento.

Você também pode enviar presentes.
Presentes são sempre bem-vindos, especialmente quando se 
trata de crianças. Por isso, a Plan permite e estimula o envio de 
presentes para as crianças apadrinhadas. 

É importante, porém, que não gerem desconforto na comunidade, 
como seria o caso, por exemplo, de um brinquedo de luxo. 

Lembre-se também de que nem todas as crianças recebem 
presentes de seus padrinhos. Por isso, recomendamos aqueles 
que estimulem o desenvolvimento da criança e o convívio em 
grupo. Algumas sugestões incluem cadernos, kits escolares, 
estojos, adesivos, brinquedos educativos, mochilas, livros e 
similares.

Como se corresponder com a criança.

Indique o seu código do doador e o código da criança  
em todas as correspondências. Envie o envelope para:

Plan International Brasil
Caixa Postal 79508
CEP 04707-970
São Paulo (SP) – Brasil

Você pode se corresponder com a criança.

Por questões logísticas, 
garantimos um máximo de  
5 correspondências por ano.
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Duração do apadrinhamento.
O apadrinhamento de uma criança dura até que esta complete 
18 anos. Esse prazo vai, assim, variar, dependendo da idade da 
criança que você apadrinha.

Ainda que o apadrinhamento seja um gesto voluntário e 
possa ser cancelado antes da criança completar 18 anos, é 
muito importante ter em mente que perder um padrinho tem 
consequências para a criança e para toda a comunidade.

Por isso, é importante que você 
permaneça no programa o maior 
tempo possível.

Você pode visitar a criança.
Uma vez por ano, a Plan organiza visitas em grupo, para que 
você possa se encontrar pessoalmente com a criança que 
apadrinha. Você conhecerá as datas dessas viagens com 
antecedência de pelo menos 6 meses e receberá informações 
mais detalhadas. Você deverá arcar com os seus custos de 
transporte e hospedagem. Não são permitidas visitas individuais.
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A atriz Sheila Reid, de 79 anos, 
viajou recentemente para o 
Brasil para conhecer Fernando, 
de 8 anos, que apadrinha desde 
2013. Fernando vive com sua 
família perto de Codó, Maranhão,  
no nordeste do Brasil. 
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Como organização internacional de proteção 
infantil, cujo trabalho se fundamenta na 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança, a Plan está comprometida com o 
cumprimento desses direitos. Isso inclui o direito 
da criança de ser protegida de qualquer dano. 

Por isso, a Plan possui uma rígida Política de Proteção Infantil 
que norteia todas as suas ações, relações externas e internas. 
A adesão de funcionários, parceiros, fornecedores, voluntários e 
doadores à nossa política é necessária e obrigatória. 

Ao decidir apadrinhar uma criança, você automaticamente adere 

coisas, que você não pode utilizar imagens da criança nas 

correspondências que você enviar para a criança. E, sobretudo, 
que você não pode ter contato direto com a criança ou a família 
sem intermediação da Plan. 

Com base no princípio do “interesse superior da criança”, 
qualquer violação de nossa Política de Proteção Infantil é passível 
de exclusão do programa. Você pode acessar a integralidade da 
nossa política em plan.org.br.

Política de Proteção Infantil.

Toda criança tem o direito de ser protegida.
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1. Meninos e meninas são iguais e têm os mesmos direitos.

2. Toda criança tem o direito fundamental à vida,  
à sobrevivência e ao desenvolvimento.

3. Deve-se encorajar meninos e meninas a alcançar  
seu pleno potencial e a questionar as desigualdades  
e a discriminação.

4. As crianças têm o direito de se expressar livremente. 
Nenhuma criança será discriminada.

5. Apoiar o cuidado e a proteção da infância é  
responsabilidade de todos e todas.

6. A Plan tem responsabilidades particulares com as  
meninas e os meninos que estão em contato conosco.

7. Estas responsabilidades se estendem às pessoas  
e/ou organizações associadas à Plan.

Princípios:
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canais do 
Padrinho.

Como doador do programa de apadrinhamento,  
você tem canais exclusivos para falar conosco:

• Envie um e-mail para apadrinhamento@plan.org.br.  
Rapidamente responderemos às suas dúvidas, sugestões  
e solicitações.

• Acesse portal.doeplan.org.br. 

• No Portal do Doador, você encontra informações completas  
e detalhadas sobre o apadrinhamento da Plan, nossa Política  
de Proteção Infantil e outros documentos importantes.

• Ligue para (11) 4130-9412, em horário comercial.  
Teremos prazer em falar com você.

• Se preferir, escreva para Caixa Postal 79508 – CEP 04707-970  
– São Paulo (SP) – Brasil

Siga a Plan nas redes sociais .
Curta, compartilhe e ajude a divulgar o nosso trabalho.

 doeplan.org.br 

 /PlanInternationalBrasil

 /PlanBR

 @planbrasil

 /planbrasiltv
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