03
COMO
FUNCIONA
A VIVA?

A Associação Viva exerce suas atividades nos termos da lei e do que dispõem seus Estatutos Sociais. Para conhecer as regras sociais da Associação Viva acesse o link:
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Registros-e-Certificados
As atividades da Viva são desenvolvidas pelas seguintes células:

Célula de Integração
A finalidade da célula é interagir interna e externamente, observando as
diretrizes e garantindo o cumprimento dos objetivos da Associação. A Célula é formada pela Diretoria e Gerência da entidade.
Objetivos:
•
•
•
•
•

Supervisionar todas as atividades da Associação;
Observar o cumprimento da missão da Associação;
Promover a inter-relação das células;
Promover a interação com o público externo;
Identificar e direcionar novas parcerias e projetos.
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Célula de Desenvolvimento Humano
Promover a integração, o desenvolvimento, o treinamento e a inter-relação entre os diversos públicos, estimulando o comprometimento de todos com os objetivos da Associação. Esta tarefa é realizada pela formação
de voluntários em dois tipos de trabalho: o primeiro, para exercer a função de Contadores e Fazedores de Histórias e o segundo, para o exercício de coordenação e gerenciamento do relacionamento da Viva com os
voluntários perante os Hospitais parceiros e, também, com as afiliadas e
vinculadas à Viva, que são sediadas em outras cidades e Estados do País.
Para a formação de voluntários, a Viva oferece um Curso de Formação
de Contadores de História: Saúde e Educação. O Curso é ministrado por
um período médio de 06 (seis) meses, durante o qual são realizadas palestras, dinâmicas e treinamento em hospitais. Esse curso visa avaliar a
capacitação dos candidatos para atuar no ambiente hospitalar bem como
sua disposição em realizar um trabalho voluntário. É necessário que o
participante tenha 100% de presença em nossas aulas.

Para maiores informações visite o site:
http://www.vivaedeixeviver.org.br/Seja-um-voluntario
O compromisso com a seriedade, qualidade e eficiência obrigam a Associação Viva a condicionar a sua expansão ao investimento na formação
de pessoas, de modo que elas se tornem qualificadas para serem cabeças
de chave e representantes da Viva pelo Brasil, apoiando as suas afiliadas
e vinculadas. Esta formação se dá por meio de um Curso de Formação
e Liderança e Cabeça de Chave e Multiplicação de Gestão da Associação
Viva e Deixe Viver que terá por base os manuais de Multiplicação da Viva
e Responsabilidade Pessoal. Exige-se como requisito essencial para o
exercício da função de cabeça de chave a formação cumulativa do Curso
de Contadores de Histórias: Saúde e Educação. Dupla é a missão de um
cabeça de chave: (I) atuar como coordenador dos contadores de determinado (s) hospital (is) e (II) representar a Associação perante o hospital
parceiro e/ou afiliadas ou vinculadas à Viva em outras cidades ou Estados
do País.
Para maiores informações acesse o site:
http://www.vivaedeixeviver.org.br/cabeca-de-chave
Célula de Administração e Financeiro
Dar respaldo e zelar pela ética e transparência das ações da Associação.
Objetivos:
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•
•

Assessorar jurídica, financeira e contabilmente a administração da entidade de acordo com os princípios e determinações de seu planejamento estratégico;
Manter contato permanente com a Célula de Integração.

Célula de Comunicação e Marketing
Divulgar as atividades da Associação junto aos seus diversos públicos e
prestar contas de suas realizações junto à sociedade.
Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informar aos voluntários, simpatizantes, colaboradores, empresas,
imprensa e sociedade sobre as atividades da Associação;
Estimular o envolvimento cada vez maior dos voluntários, simpatizantes e colaboradores com a causa da Associação e Terceiro Setor;
Difundir as ideias e objetivos da Associação: o voluntário e a educação;
Demonstrar a seriedade e a credibilidade da Associação;
Oferecer material de prospecção de voluntários e patrocinadores;
Manter canais de agradecimento e divulgação das empresas patrocinadoras/colaboradores;
Registrar e difundir as atividades de treinamento;
Formatar os projetos para comercialização;
Apoiar as demais células com ações de comunicação;
Manter contato permanente com a Célula de Integração.

Centro de Comunicação e Histórias
A Associação Viva tem obtido êxito nos diversos empreendimentos que
desenvolveu nas áreas de comunicação, marketing, gestão do terceiro
setor, humanização da saúde e valoração do voluntário no Brasil. O seu
desempenho rendeu-lhe visibilidade e reconhecimento de organizações
governamentais e da iniciativa privada, habilitando-a a desenvolver e implantar projetos e a criar produtos para empresas e outras instituições,
com geração de receitas que garantam a sua sustentabilidade. Merecem
destaque as palestras sobre Responsabilidade Social, por meio das quais
a Viva objetiva sensibilizar os colaboradores sobre a importância do trabalho voluntário, e a formação e gerenciamento de voluntários contadores de história dentro de empresas, projeto ao qual a Viva denomina de
Desenvolvimento do Voluntário Corporativo.
Dentre os serviços incluem-se:
•

Desenvolvimento de programa corporativo de voluntários contadores
de histórias para diversos âmbitos e públicos: idosos em asilos, bebês
e suas mães na fase pré-natal, creches, casas de apoio, escolas, hos-
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

pitais, etc.
Realização e Consultoria em eventos corporativos: intervenção dos
contadores de histórias através do teatro, jogos e brincadeiras, narrativa de histórias, etc.
Cursos e palestras sobre as temáticas: Humanização da Saúde e Educação, Voluntariado, Comunicação, Marketing e Relações Públicas e a
melhoria das relações interpessoais e com a mídia.
Produção de conteúdo educativo, cultural e que expresse e promova
o bem estar e a humanização das relações.
Parcerias com universidades e faculdades no desenvolvimento e pro-

Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
Comunicação e Marketing.
Desenvolvimento Humano.
Relações Públicas
Politicas públicas: humanização da sociedade, classe hospitalar e brinquedotecas no âmbito da saúde.

CÉLULAS DE TRABALHO

