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Parceria de Assistência Humanitária na Ucrânia  
Memorando de Entendimento (MdE) 

 
Este documento é um acordo entre a Depaul International (doravante DPI) e a 
Confederação Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo (doravante SSVP - 
CGI) com relação à prestação de assistência humanitária em Kharkiv Oblast, Ucrânia. 
 
 

1. Objetivo do MdE 
 

O objetivo deste MdE é identificar os papéis e responsabilidades de cada parte no que 
diz respeito ao financiamento e implementação da assistência humanitária. 
 
Em particular, este MdE: 
 

• Estabelece linhas de responsabilidade no financiamento e na prestação de 
assistência humanitária  

• Detalha as linhas de comunicação para permitir uma abordagem colaborativa e 
baseada em parcerias 

• Detalha os padrões mínimos a serem seguidos na implementação e nos relatórios 
da assistência humanitária 

 
O contexto na Ucrânia, e particularmente em Kharkiv Oblast, é inseguro e instável. 
Ambas as partes reconhecem a importância da flexibilidade nesta resposta para garantir 
que as necessidades de mudança das pessoas possam continuar a ser atendidas. A DPI 
continuará a avaliar a entrega e os riscos de segurança no ambiente. Ambas as partes 
se comprometem com um espírito de transparência e parceria para discutir e acordar 
quaisquer adaptações que possam ser necessárias dentro dos termos deste MdE, como 
resultado como resultado destes riscos em mudança. 
 

2. Partes 
 
A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização mundial cristã de voluntariado 
estabelecida em 1833 em Paris, com presença atualmente em mais de 150 países. Os 
membros da SSVP mostram seu compromisso através do serviço direto de pessoa a 
pessoa daqueles que precisam aliviar o sofrimento ou a privação e promover a dignidade 
humana e a integridade pessoal. Em nível internacional, a SSVP está unida em sua 
espiritualidade e gestão através de uma Confederação Internacional da Sociedade de 
São Vicente de Paulo presidida pelo Presidente Geral e sediada em Paris no 65, Rue de 
la Glacière, Paris 75013. A cooperação da SSVP em projetos comuns com outros ramos 
da Família Vicentina é recomendada sob a Regra da SSVP. 
 
A DPI é a empresa matriz do Grupo Depaul, um grupo internacional de instituições de 
caridade para os sem-teto. A DPI é uma instituição de caridade registrada no Reino Unido 
com o número 1107385 e registrada no endereço: St Vincent's Centre, Carlisle Place, 
Londres SW1P 1NL. Este programa será entregue pela Depaul Ukraine, uma instituição 
de caridade subsidiária da DPI. Depaul Ucrânia é uma instituição nacional de caridade 
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para os sem-teto, em funcionamento desde 2007, com escritórios em Kharkiv, Kyiv e 
Odesa. A missão do Grupo Depaul é acabar com o problema dos sem-teto e mudar a 
vida das pessoas afetadas por isso. O grupo deve sua inspiração a São Vicente de Paulo 
e trabalha com a Família Vicentina mais ampla, um grupo de organizações religiosas e 
leigas que trabalham em seu nome. 
 

3. A DPI é responsável pelas seguintes atividades centrais: 
 
A DPI estabelecerá e manterá pessoal em Kharkiv Oblast no Centro de Acolhimento 
diurno como base para um serviço de proximidade para a prestação de assistência 
humanitária local aos indivíduos afetados.   
 
A “assistência humanitária” refere-se à distribuição de ajuda alimentar de emergência, 
kits de higiene, materiais de inverno, itens não-alimentares (INAs) e similares através de 
visitas domiciliares e em locais de coleta. A assistência aos indivíduos dependerá de 
suas necessidades determinadas por uma avaliação das necessidades realizada pelo 
pessoal ou voluntários da Depaul Ucrânia. A assistência será dirigida a populações 
vulneráveis, por exemplo, pessoas com deficiências; idosos; pessoas deslocadas; 
famílias monoparentais; pessoas cujas casas estão danificadas ou destruídas. 
 
A DPI tem o objetivo de aumentar sua assistência humanitária através do Centro de 
Acolhimento Diurno e visitas domiciliares em Kharkiv Oblast para alcançar cerca de 
1.000 pessoas vulneráveis e convidou a SSVP - CGI a participar deste programa que 
deverá custar 118.000 euros por mês. Através deste Acordo, por ano, uma média de 
aproximadamente 86 pessoas vulneráveis neste programa seria apoiada pela SSVP - 
CGI com uma contribuição de 10.000 euros por mês. Os fundos da SSVP - CGI serão 
utilizados para cobrir (gastos percentuais aproximados entre parênteses): 
 

• Aquisição de ajuda, como cestas básicas, pacotes de higiene, INAs (60%) 

• Transporte e armazenagem de suprimentos (15%) 

• Custos com pessoal, escritório e despesas gerais (20%) 

• Despesas de voluntariado (5%) 
 
Qualquer falta de financiamento será atendida pela DPI e isto será comunicado à SSVP 
- CGI. Qualquer excesso de financiamento será utilizado para atingir beneficiários 
adicionais e isto será comunicado à SSVP - CGI. 
 
A DPI fornecerá um breve relatório escrito à SSVP - CGI mensalmente durante os três 
primeiros meses do período de financiamento e, em seguida, trimestralmente. O relatório 
delineará a utilização dos fundos pela DPI e destacará os principais desenvolvimentos 
do programa. 
 
 

4. SSVP - CGI é responsável por: 
 
Ao assinar este acordo por ambas as partes, a SSVP - CGI transferirá uma quantia de 
10.000 euros para a DPI e, em seguida, por mais 11 meses, uma quantia semelhante de 
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10.000 euros. Ao final dos primeiros doze meses, o acordo é renovável por mais 12 
meses, a critério da SSVP - CGI. A renovação será decidida até 1 de julho de 2023 para 
permitir que a DPI planeje a sustentabilidade do programa. 
 
O pagamento será feito na conta da DPI: 
 

Nome do banco: Barclays Bank Plc 

Nome da conta: Depaul International 

Moeda de conta: Libra esterlina 

BIC/Swift/Sort Code: BARCGB22 Número da conta: 63453308 

Endereço do banco: Leicester, LE87 2BB 

 
 

5. Normas  
 
A DPI seguirá as normas humanitárias relevantes na implementação da assistência 
humanitária. Trabalhando no âmbito do Padrão Humanitário Principal e da Esfera, a DPI 
seguirá: 
 
 
Comunidade - compartilhamento de informações, participação e engajamento 

• Compartilhar as seguintes informações com os membros/beneficiários da 
comunidade: papel da Depaul Ucrânia; pessoal permitido e vedado e 
comportamentos voluntários; mecanismos de feedback e reclamações 

• Consultar as comunidades sobre suas necessidades, satisfação e feedback  
• Incentivar os membros da comunidade a se sentirem confiantes para dar feedback 

ou fazer uma reclamação  
• Identificar grupos e indivíduos vulneráveis e assegurar que a assistência seja 

adaptada e priorizada em relação a eles 
 
Gestão e Salvaguarda 

• Recrutar, treinar, apoiar e supervisionar o pessoal e/ou voluntários comunitários 
em Kharkiv Oblast  

• Assegurar que todo o pessoal e voluntários assinem o Código de Conduta da 
Depaul Ucrânia 

• Trabalhar em conformidade com as políticas de salvaguarda e os padrões de 
qualidade humanitária da Depaul Ucrânia  

• Caso uma Conferência da SSVP fosse estabelecida em Kharkiv, a DPI se 
esforçaria ao máximo para incorporar esses membros como voluntários no 
programa de extensão de Kharkiv Oblast, financiado pela SSVP - CGI, após 
treinamento e indução adequados e sujeito à supervisão da DPI 
 

Monitoramento e relatórios   
• Monitorar a distribuição da assistência humanitária utilizando as ferramentas e 

procedimentos de monitoramento da Depaul Ucrânia  
• Manter registros precisos de todos os bens humanitários recebidos e distribuídos 
• Manter as mercadorias e os registros em um local seguro  



 
                                                                         

  4 

• Registro de feedback dos beneficiários  
 
Coordenação 

• Coordenar com outros atores locais para evitar duplicação, lacunas e compartilhar 
conhecimentos e recursos  

• Sempre que possível, encaminhar clientes ou pessoas afetadas que necessitem 
de apoio além do escopo deste projeto para quaisquer serviços relevantes 

 
 

6. Conformidade 
 
A DPI garantirá que nenhuma atividade possa resultar em uma violação das sanções 
internacionais. Caso a área de implementação esteja sob sanções internacionais, os 
fundos serão realocados para outro local que não esteja sob sanções internacionais, 
conforme acordado entre as partes. 
 
É acordado que os fundos e bens são estritamente para fins humanitários apenas e não 
serão fornecidos a agentes militares. 
 
A DPI garantirá o cumprimento das normas financeiras mínimas do Grupo Depaul, tais 
como as relativas a compras, retenção de documentos, anti-suborno e fraude. Isto inclui 
o cumprimento da Lei de Suborno do Reino Unido de 2010 e obrigações de relatório à 
Comissão de Caridade para a Inglaterra e País de Gales. 
 

7. Comunicação 
 
A SSVP - CGI pode fazer anúncios públicos e comunicar-se com a mídia jornalística a 
respeito desta parceria com consentimento prévio e aviso à DPI (cujo consentimento não 
deve ser retido, condicionado ou atrasado injustificadamente) e as partes devem 
cooperar quanto ao momento e ao conteúdo de tal anúncio. Esta medida é para proteger 
a segurança do pessoal, voluntários e beneficiários da Depaul Ucrânia. 

 
 

8. Alterações e Avisos 
 

As alterações a este acordo podem ser comunicadas por escrito e acordadas entre 
ambas as partes. Todas as alterações e avisos devem ser enviados por escrito às partes 
nos endereços abaixo: 
 
 Sociedade de São Vicente de Paulo 

TBC 
 TBC email 
 
 Depaul International 
 Ewan Day-Collins 
 ewan.day-collins@depaulinternational.org  
 
 

mailto:ljtuomey@gmail.com
mailto:ewan.day-collins@depaulinternational.org
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9. Data(s) e assinatura(s) efetiva(s) 
 
Este MdE entra em vigor com a assinatura dos signatários autorizados da DPI e SSVP - 
CGI. Ele está em vigor a partir da data de assinatura até 30 de setembro de 2023.   
 
Tanto a DPI como a SSVP - CGI indicam acordo com este MdE por suas assinaturas. 
 
 
Assinaturas e datas 
 
Signatário, Posição, Depaul International Signatário, Posição, Confederação 

Internacional da Sociedade  
de São Vicente de Paulo 

 
 
 
 
_____________________________                  _____________________________ 
Data         Data 


