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1. Objetivo da Fundação
O texto do estatuto a respeito do objetivo é o seguinte: "Esta fundação foi criada com os
objetivos de beneficência, educação e questões científicas, incluindo a promoção da
mensagem de paz apresentada por Prem Rawat”.
Isso significa, na prática, que todas as atividades da WOPG são baseadas no
fornecimento mundial de informações ao público em geral sobre a possibilidade de paz
pessoal, oferecida por Prem Rawat.
2. Descrição
A WOPG, fundada em 2008, está comprometida com transparência e práticas financeiras
éticas de ponta a ponta e é política e financeiramente independente de qualquer
governo, ideologia política, interesse econômico ou religião.
A fundação não tem fins lucrativos e não faz nenhuma distribuição de renda ou outros
pagamentos para benefício pessoal de qualquer indivíduo. Os interesses são puramente
gerais em seu caráter. A WOPG é reconhecida pelas autoridades fiscais holandesas como
uma instituição de utilidade pública (ANBI).
A WOPG está registrada na Câmara de Comércio de Amsterdã sob o número 34312991 e
o RSIN (antigo número fiscal) é: 819929803. A sede social está localizada em: Tweede J.
van Campenstraat 117C, 1073 XR em Amsterdã. O endereço postal é: P.O. Box 20627,
1001 NP em Amsterdã.
Informações podem ser encontradas no website www.wopg.org.
3. Atividades da Administração
O conselho da WOPG consiste dos seguintes membros.
§ Mr. Roland Peter Klepzig, presidente, tesoureiro e CEO
§ Mr. Bart Bender, secretário
§ Mr. Gerardus Theodorus Johannes Heinst, diretor
§ Mr. Deepak Raj Bhandari, diretor
Os membros do Conselho não recebem qualquer remuneração, exceto a cobertura de
despesas.
O conselho se reunirá com a frequência exigida pelas atividades, no entanto, pelo menos
formalmente duas vezes por ano. Um relatório é feito de cada reunião formal. Entre as
reuniões formais, a diretoria mantém contato via e-mail, telefone ou Zoom.

O conselho se reunirá com a frequência exigida pelas atividades, no entanto, pelo menos
formalmente duas vezes por ano. Um relatório é feito de cada reunião formal. Entre as
reuniões formais, a diretoria mantém contato via e-mail, telefone ou Zoom.
Um orçamento anual é preparado em Novembro de cada ano para apresentação ao
Conselho em Dezembro. Orçamentos revisados são preparados, se necessário, durante o
ano. Antes de 1º de julho, o conselho deve preparar e elaborar o balanço patrimonial e a
declaração de receitas e despesas da fundação. Estes serão publicados oportunamente
no site da WOPG de acordo com a legislação em vigor no que diz respeito à ANBI.
4. Atividades da Fundação
A WOPG atinge seus objetivos por meio das seguintes atividades:
1. apoio a eventos em todo o mundo (conferências, convenções, seminários, reuniões)
onde a mensagem de paz pessoal e autoconhecimento é transmitida. A participação
em tais eventos varia de 20 a 300.000 pessoas;
2. apoio a pessoas jurídicas (organizações e grupos de pessoas) em qualquer parte do
mundo na busca de atividades sem fins lucrativos consistentes com os objetivos de
caridade da fundação, conforme evidenciado pelas atividades concretas dessas
pessoas jurídicas;
3. fornecimento de informações ao público em geral sobre os próximos eventos e a
necessidade de seu apoio financeiro, quando necessário.
Os eventos e encontros são organizados ao longo do ano mediante a sua divulgação
junto do grande público e/ou apoiadores, e também a convite, mediante a participação
de entidades de diversos países, conforme referido no ponto 2. Governos e parlamentos,
universidades, grandes empresas, e outros grupos interessados também podem atuar
como entidades organizadoras desses eventos.
Uma visão geral dos eventos mais importantes apoiados pela WOPG em todo o mundo é
publicada anualmente na forma de um Relatório de Atividades no site da WOPG antes de
1º de julho do ano seguinte, de acordo com a legislação em vigor no que diz respeito à
ANBI.
4. Nota: após avaliação dos resultados de todas as atividades, o Conselho decidiu no
final de 2014 terceirizar todas as atividades relacionadas a eventos e produções de
mídia. Como resultado, as três subsidiárias da WOPG envolvidas em produções foram
descartadas em 2017.
5. Captação de recursos
Para poder cumprir seus objetivos de caridade, a WOPG está envolvida em campanhas
de arrecadação de fundos. A WOPG recebe sua receita exclusivamente de doações e

subsídios, incluindo legados ocasionais. As doações derivam principalmente de muitos
milhares de indivíduos em todo o mundo, mas também incluem doações de organizações
com ideias semelhantes, como a Words of Peace International, uma instituição de
caridade registrada 501 (c) (3) nos Estados Unidos.
As doações mensais únicas e recorrentes são recebidas por meio do site da WOPG, bem
como diretamente nas contas bancárias da WOPG por meio de transferências bancárias.
O Conselho da WOPG decide o uso dos presentes(doações) para a realização dos
propósitos da fundação. A WOPG fornecerá um extrato de contas que inclui todas as
doações recebidas.
Parte do objetivo da captação de recursos é que a fundação possa fazer doações ou
concessões a pessoas jurídicas com o mesmo objetivo, conforme evidenciado pela
atuação concreta dessas pessoas jurídicas. No caso de doações ou concessões a pessoas
jurídicas estrangeiras, os regulamentos fiscais atuais são estritamente aplicados e,
normalmente, todas as doações ou concessões são feitas com base em um acordo
escrito, documentando a finalidade para a qual a doação ou acordo é feita. As doações só
são feitas a pessoas físicas ou jurídicas com a finalidade de fornecer apoio financeiro para
uma atividade sem fins lucrativos que seja consistente com o escopo das atividades que
seriam permitidas de acordo com os próprios objetivos de caridade da WOPG.
6. Gestão de Capital
O capital que vem sendo acumulado pela fundação não pode ser alienado por apenas um
conselheiro, mas apenas por dois conselheiros agindo em conjunto. A fundação não
concederá mais capital do que o considerado razoável e necessário para a boa
continuação das atividades previstas relacionadas com o cumprimento dos objetivos da
fundação.
Conforme mencionado no parágrafo 5, a Diretoria da WOPG decide o uso de doações
para cumprir os objetivos da fundação e a WOPG fornecerá um extrato de contas que
inclui todas as doações recebidas.
Todos os pagamentos feitos pela WOPG são feitos eletronicamente via banco online. A
autorização dupla por signatários autorizados está em vigor em todas as contas. Apenas
pagamentos pré-aprovados são autorizados. Os ativos da WOPG são predominantemente
mantidos em dinheiro. As contas correntes são mantidas no banco ABN AMRO na
Holanda.
Não existem contas de poupança ou investimento.
A fim de ser capaz de gerenciar os vários processos dentro da WOPG de uma forma
estruturada e de forma controlada, os procedimentos a seguir para fornecer doações
foram elaborados.

§
§
§

§
§

Pessoas e organizações sem fins lucrativos que desejam receber uma doação devem
fazer uma solicitação à WOPG.
Esses pedidos de doação devem ser acompanhados por uma descrição da finalidade
para a qual a doação será usada.
O conselho da WOPG (pelo menos dois membros) decide se a doação solicitada deve
ser feita. O conselho pode estabelecer certas condições para o fornecimento da
doação no que diz respeito à finalidade precisa de seu uso.
A WOPG espera que o receptor confirme o recebimento da doação com um relatório
mostrando que os fundos foram usados para o propósito solicitado.
O conselho de administração efetua a gestão da seleção dos pedidos de
financiamento.

7. Administração Geral
As contas da WOPG são mantidas de forma clara e transparente. Os custos de
gerenciamento e captação de recursos são avaliados regularmente, para garantir que
sejam limitados ao mínimo necessário. Os seguintes documentos, entre outros, são
mantidos na administração.
§
§
§

§
§

Declarações de contas e evidências sobre doações concedidas.
O tipo e o tamanho da receita e do capital da fundação.
Os valores gastos na captação de recursos e na gestão da fundação. Deve haver a
existência de uma relação razoável entre os custos e despesas. Isso será gerenciado
pelo conselho.
Os valores pagos a qualquer conselheiro para reembolso de despesas.
Escrituração financeira geral.

8. Administração Financeira
A administração financeira é organizada de forma que os seguintes pontos sejam visíveis
de forma transparente.
§

§

§

Os custos de gerenciamento estão bem abaixo do normal, porque a WOPG trabalha
principalmente com voluntários. A política de gestão visa manter este ponto de
partida.
A quantidade de recursos usados para a arrecadação de fundos também foi moderada
nos últimos anos. O conselho se esforça para manter isso como um ponto de partida
no recrutamento de fundos.
Além dos custos de gestão e de angariação de fundos, todos os fundos disponíveis
são gastos de acordo com o objetivo estatutário da fundação. Esta política é de
natureza estrutural.

§

§

Em conformidade com os estatutos da fundação, os membros do conselho não são
remunerados, mas podem ser reembolsados pelas despesas. A política em relação ao
recrutamento e a remuneração da administração e do pessoal baseiam-se nos
seguintes princípios. Sempre que possível, as funções de gestão e pessoal em todos
os níveis são desempenhadas por voluntários qualificados. Somente quando
estritamente necessário, as funções de gerenciamento e equipe da WOPG são
desempenhadas por funcionários ou contratados. A remuneração desses funcionários
contratados permanece modesta.
Segurança de Dados: a WOPG usa fornecedores externos para seu Sistema de Gestão
de Doadores e seus registros contábeis. Ambos os provedores verificaram a
segurança de seus sistemas em termos de proteção contra violações de dados e
ambos fazem backups regulares dos dados em servidores independentes. Além disso,
a WOPG também faz backup dos dados contábeis, portanto, caso seja necessário, os
registros contábeis podem ser reconstruídos de forma independente, sem recurso ao
provedor. Arquivos e documentos impressos são mantidos nas casas da equipe de
contabilidade da WOPG até que sejam mantidos em um arquivo seguro em Amsterdã.
O risco é atenuado pelo fato de que todos os documentos também são arquivados
eletronicamente, com mais de um funcionário tendo acesso.

