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Novos Negócios e Parcerias 

 A Associação Viva e Deixe Viver cria o CCH -  
 Centro de Comunicação e Histórias devido a sua 
experiência e know how adquirido por ser 
referência em educação e cultura por meio da 
promoção de atividades de ensino continuado  
  
Atividades: 

1.  Objetivos 
2.  Públicos-alvo 
3.  Tempo de duração 
4.  Local onde são desenvolvidas as atividades 

 



Associação Viva e Deixe Viver - CCH 

CCH Centro de Contação de Histórias. 
 
É um espaço criado para a realização de cursos de 
difusão cultural, abertos para toda a sociedade. 
Ele contribui para a sustentabilidade da Associação 
e tem como objetivo ser um centro de referência no 
aperfeiçoamento. 
 



 A partir de setembro de 2010 além de ser um 
centro de difusão cultural, o CCH passou a 
contribuir, ainda mais, para a sustentabilidade da 
Associação Viva e Deixe Viver. 

 Isto significa que para o maior e melhor 
desenvolvimento da Associação Viva, o CCH agi 
de forma mais ativa, contribuindo com um maior 
aporte financeiro para a Associação. 

 

Associação Viva e Deixe Viver - CCH 



Objetivos do CCH 

Propiciando o caminho que levará a Associação: 

1. a uma maior independência financeira 

2. consequentemente trazendo mais tranquilidade 
aos seus administradores e colaboradores 

3. e mais dinamismo no desenvolvimento dos 
projetos focados nas crianças e adolescentes 
hospitalizados 



O CCH já mantêm parceria com outras organizações não governamentais, além de 
universidades públicas e privadas, empresas e entidades governamentais. 

Objetivos do CCH 



Ações do CCH  

• Desenvolve estudos englobando várias áreas, 
como, por exemplo: marketing, comunicação, 
administração para o terceiro setor, educação, 
além das áreas voltadas para atividades artísticas: 
arte, artesanato, teatro, literatura e música. 

•  As atividades do CCH incluem cursos, seminários, 
palestras, workshops e oficinas – inclusive por 
cursos a distância e on-line. 

 



Atividades do CCH 

• Pesquisas de Clima e Satisfação de pacientes, 
acompanhantes, profissionais de saúde usando 
com metodologias quantitativas e qualitativas, on 
line, presenciais, lúdicas (Árvore do Desejo) 

• Fórum de Humanização em Saúde 
• Consultoria e Desenvolvimento de programas de 

Voluntários em empresas 
• Cursos de Contação de Histórias (Storyteller) sob 

medida (Tailor Made) 
 



Objetivos 

Despertar as aptidões e habilidades dos participantes 

 Auxiliar no desenvolvimento profissional 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

 Todas as atividades são orientadas por profissionais 
ou professores capacitados, experientes e dedicados 
nas suas áreas de competência, além disso, estão 
disponíveis diferentes tipos de equipamentos e 
materiais para o ensino 



Públicos-alvos 

São dirigidas a todos aqueles que, de alguma 
forma, desejam desenvolver e/ou melhorar a seu 
desempenho na vida e/ou na área profissional. 

Escolas, creches, asilos, organizações não 
governamentais, empresas dos mais variados 
ramos de atividade e que desejam proporcional 
aos seus colaboradores uma melhor qualidade 
de vida e um melhor desempenho profissional. 



Públicos-alvos 
Universidades que gostariam de acrescentar disciplinas extra-curriculares 
em seus cursos, visando um aprimoramento profissional dos seus alunos. 



O tempo de duração de cada atividade depende: do 
conteúdo, da dinâmica e do tipo de atividade 
desenvolvida. Abaixo o tempo médio de duração para 
cada tipo de atividade: 
 

Tipo     Duração       Dinâmica da aula      Exemplo de atividades 

Curso     + de 16 hs     teórica e prática      Comunicação na Saúde 

Workshosp   8 a 16 hs       teórica e prática       Administração 3º. setor 

Seminários    3 a 8 hs        teórica (2 a 3 palestras)     Marketing societal 

Palestra       3 a 5 hs         teórica (1 palestrante)       Educação 

Oficina       3 a 8 hs         prática        Oficina 

Tempo de Duração das Atividades 



 Nas instalações da Associação Viva e Deixe 
Viver, onde se localiza o CCH. 

  Nas instalações das organizações/empresas 

  Nas universidades 

 Ou em local que melhor se adequar às 
necessidades do cliente e/ou da atividade 
escolhida 

Local onde Podem ser Desenvolvidas 



Projetos in company 

 
 Multi clientes 

 

 Ad hoc 

 



Objetivo: Levar o CCH ao encontro dos participantes 
Vantagens para o cliente 
Menor tempo do funcionário/colaborador 
“Garantia” da participação do funcionário/colaborador 
 Verificação “pessoal” da qualidade do trabalho do CCH 
Vantagens para o CCH 
Maior proximidade com o cliente – aumenta o 
relacionamento 
Possibilidade de conhecer outras necessidades do 
cliente que poderão ser supridas pelas atividades do 
CCH 

Projetos in Company 



 

Podemos trabalhar os projetos “in company” de duas 
maneiras: 
 
Multi clientes 
Atividades desenvolvidas a partir das necessidades detectadas 
através das tendências do mercado. Exemplo: aumento do 
estresse 
Ad hoc 
Atividades desenvolvidas a partir das necessidades específicas 
de um determinado clientes. Exemplo: Capacitação do grupo de 
voluntários da empresa 

Projetos in Company 



QUEM SOMOS 
A Viva é uma entidade sem fins lucrativos, não 
governamental, certificada pelo Ministério da 
Justiça como OSCIP. Foi criada em agosto de 
1997 e é formada por voluntários que prestam 
seu serviço voluntário na saúde e educação. 

SEDE VIVA SP 
Rua: Fortunato, 140 - Santa Cecília 
- São Paulo/SP 
Telefone: +55 (11)3081-6343 
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