RECOMENDAÇÕES AOS VISITANTES/VOLUNTÁRIOS

IMPORTANTE
Após ler estas recomendações, favor responder por email ou
whatsapp de que está de acordo com as recomendações como
pessoa responsável pela visita.
A Casa de Acolhimento Semente Viva é uma instituição que abriga
crianças em situação de risco, encaminhadas pela Justiça, ou seja, uma
casa de proteção. Portanto, precisamos tomar alguns cuidados para
garantia dos direitos das mesmas:
- Por orientação da Justiça, não podemos permitir visita ou
atividades envolvendo casais que estejam na fila de adoção, sem
autorização e encaminhamento Judicial, para que não caracterize
que a casa seja “vitrine de crianças”, afinal elas não são “um
produto”;
- Grupo máximo de visita é de 10 pessoas, desde que autorizados com
antecedência. Solicitamos de que os visitantes/voluntários não fiquem
em “panelinhas” entre si, mas que interajam com as crianças de forma
que se sintam privilegiadas pela visita.
- Não é permitida visita de grupos de crianças, exceto com
acompanhamento de um adulto por criança.
- Caso a criança acolhida, durante a visita, revele alguma história sua,
importante acolher, porém não incentivar mais detalhes. Também não
comentar, em hipótese alguma, com outras pessoas, para preservar a
segurança dela;
- Em caso de instituições religiosas, nas atividades ou recreações, não
abordar “religião”, mas valores inerentes ao dia-a-dia;

- No caso de alguma criança agir de forma inadequada, chamar a
cuidadora para intermediação e não tomar nenhuma atitude
isoladamente;
- Não entrar nos quartos das crianças sem que elas convidem e
permitam, pois é um espaço delas e precisa ser respeitado.
- Os voluntários que desejarem trazer lanche para as crianças, deverão
avisar com antecedência para programação.
- Proibido divulgar fotos em redes sociais e/outros meios que
identifiquem as crianças;
Proibido ceder aparelhos celulares às crianças, para fazer ligações ou
simplesmente brincar;
-Proibido fumar ou consumir bebidas alcoólicas na casa ou no pátio;
- Proibido colocar som alto, desde que tenha autorização prévia da
coordenação;
-Proibido falar palavrões durante as conversas;
- Proibido visitar crianças acolhidas que tenham vínculo parentesco
sem autorização judicial;
- Respeitar o horário de entrada e saída das visitas, agendadas
previamente;
- Em caso de cancelamento de visita, favor desmarcar com
antecedência (Tel 3371 0313);
-Lembrem-se: precisamos ser EXEMPLOS em nossas ATITUDES;

Obrigada por abraçar esta causa tão nobre com a gente!
A Coordenação
“Ao morrer, você não leva consigo o dinheiro que economizou durante a
vida, mas leva o dinheiro que doou. Você não leva a comida que estocou,
mas leva a que dividiu com os outros. O que você deu para ajudar outros,
você leva. O que manteve consigo fica para trás."
Rev. Charles Heuser

