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01.

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

01.

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Associação Viva e Deixe Viver é
uma organização da sociedade civil,
entidade sem fins lucrativos formada,
em sua grande maioria, por voluntários
contadores de histórias, que prestam
seu serviço gratuitamente e nos termos
da Lei Federal nº 9.608, de 18.02.1998. A
Associação reúne mais de mil voluntários
atuantes (contadores e fazedores de
história) e está presente em hospitais públicos e privados
de São Paulo e de outros Estados e cidades do País.
Nossos voluntários participam de um extenso e qualificado
curso de capacitação. Só permanecem na Associação
Viva aqueles que se comprometem a cumprir a sua missão,
lutar por sua causa, partilhar a mesma visão e submeterse aos mesmos princípios.
Atuamos com ética. Trabalhamos em equipes integradas
e com respeito à individualidade. Não discriminamos
raça, cor, credo, religião, partidos políticos, orientação
sexual e poder aquisitivo. Não permitimos a utilização
institucional político-partidária da nossa Associação.
Acreditamos e incentivamos a capacitação constante
de cada indivíduo.
Em mais de duas décadas de existência a Associação
Viva e Deixe Viver tornou-se modelo para outras iniciativas
sociais, principalmente organizações ligadas à leitura e o
brincar para crianças e adolescentes.
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Tendo atingido a sua maturidade, a Associação Viva e Deixe
Viver decidiu reestruturar a sua governança.
Após consultas, vários estudos e diagnósticos, deliberou-se a
reforma do Estatuto Social (ocorrida em 26.11.2019), com o objetivo
de fortalecer sua estrutura organizacional, sustentabilidade e
seus processos de tomada de decisão.
Surge, assim, dentre outras mudanças, o Conselho de
Administração, composto por sete (07) membros com
competência para, dentre outras atribuições, gerir, orientar e
fixar diretrizes e estratégias para a Associação.
Nessa nova fase, buscar-se-á maior efetividade e celeridade nas
decisões e conduzir a Associação nas modernas e boas práticas
de governança e transparência.
Este novo formato de Manual do Voluntário visa simplificar as
informações essenciais necessárias àqueles que venham a
ingressam nos quadros como novos voluntários da Viva, seja
como Contadores ou Fazedores de História.
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02.

DEFINIÇÕES

02.

DEFINIÇÕES

Para os fins deste Manual, os termos a seguir terão os seguintes
significados:
ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER: - É uma organização da
sociedade civil, definida pela Lei nº 13.204, de 2015 como uma
entidade privada sem fins lucrativos, que aplica seus resultados
integralmente na consecução do respectivo objetivo social. Foi
criada em agosto de 1997 e é formada, em sua grande maioria,
por voluntários.
VOLUNTÁRIOS: - são aqueles que prestam serviços gratuitamente
para a Associação e nos termos da Lei Federal nº 9.608, de
18.02.1998.
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VOLUNTÁRIOS
CONTADORES
DE
HISTÓRIAS: - são pessoas de formações
diversas, aprovadas no curso de
capacitação da entidade, que dedicam
ao menos duas horas semanais na
promoção de comunicação, cultura e
informação educacional, por meio da
leitura, junto a crianças e adolescentes
atendidos nos hospitais parceiros da
Associação.
VOLUNTÁRIOS FAZEDORES DE HISTÓRIAS: são pessoas com formações profissionais
diversas que atuam, solidariamente,
doando parte do seu tempo e talentos
nas atividades desenvolvidas pela
Associação Viva.
ESTUDANTES DA PÁTRIA: - são estudantes
universitários que colaboram, de forma
solidária, auxiliando na realização de
trabalhos da Associação Viva e que
são selecionados por meio de parcerias
com Faculdades e Universidades para a
realização de atividade complementar
Comunitária.
Em parcerias com
faculdades e universidades este projeto
pode oferecer suporte para atividade
Complementar Comunitária.
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CABEÇA DE CHAVE: - cabeça de chave é o coordenador/gestor
dos contadores de história do hospital para o qual foi designado.
Representa a Associação junto à gestão do hospital e perante
as afiliadas à Viva. Para ser um cabeça de chave o voluntário
tem de comprovar ter concluído, cumulativamente, os cursos
de formação de contador de histórias e de cabeça de chave.
O exercício da função de contador de histórias no hospital é
requisito para o cabeça de chave.
AFILIADAS: - são pessoas físicas ou jurídicas, sem fins lucrativos,
devidamente qualificadas e certificadas pela Associação Viva
que as representam e multiplicam.
Serviço de Cuidado ao Voluntário Viva - SCVV: - serviço colocado
à disposição dos voluntários ativos, afastados ou desligados que
desejem retomar sua atuação, por meio do qual profissionais
da área de psicologia oferecem auxílio personalizado, gratuito,
por até quatro (04) sessões, para fortalecer o seu acolhimento.
Os interessados devem encaminhar solicitação por email
(voluntario@vivaedeixeviver.org.br) informando nome e telefone
para contato, que será realizado por uma das psicólogas da
Associação. O atendimento será feito, sem custo, em até quatro
(04) sessões.
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ASSOCIADOS FUNDADORES: - aqueles que participaram da
Assembléia Geral de Constituição da Associação.
ASSOCIADOS EFETIVOS: - aqueles que colaborarem para
a materialização do objetivo social da Associação e cuja
integração seja indicada pela Diretoria Executiva e aprovada
pelo Conselho de Administração.
MANTENEDOR: - são pessoas físicas ou jurídicas que contribuem
financeiramente com doações mensais, semestrais ou anuais,
por meio de boletos ou transferências bancárias à VIVA.
DOADOR: - são pessoas físicas ou jurídicas que contribuem
financeiramente com doações esporádicas, por meio de boletos
ou transferências bancarias à VIVA.
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03.

ESTRUTURAÇÃO DA NOVA GOVERNANÇA

03.

ESTRUTURAÇÃO DA NOVA GOVERNANÇA

A Associação Viva exerce suas atividades nos termos da lei e do
que dispõem seus Estatutos Sociais. São órgãos da Associação:
a) Assembleia Geral: órgão máximo de deliberação da
Associação composto por associados em pleno exercício de
seus direitos associativos.
b) Conselho Administrativo: órgão de deliberação colegiada,
responsável por decisões estratégicas da Associação, composto
por 7 (sete) membros, todos eleitos para um mandato de 3 (três)
anos, sendo permitida até 02 reeleições não automáticas.
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c) Diretoria Executiva: órgão de gestão administrativa da
Associação, composto por 2 (dois) membros, eleita pelo Conselho
de Administração para um mandato de 3 (três) anos, sendo
permitida a reeleição.
d) Conselho Fiscal: órgão de assessoramento na fiscalização das
atividades financeiro-contábeis da Associação, sendo composto
por 3 (três) membros efetivos, com mandato de 3 (três) anos,
eleitos pela Assembleia Geral, sendo admitida a reeleição.
Além disso, o quadro social da Associação é composto por um
número ilimitado de associados fundadores e efetivos, pessoas
físicas e jurídicas, que contribuam com a consecução de seu
objetivo social.
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POR DENTRO DA ASSOCIAÇÃO VIVA E DEIXE VIVER
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Administração & Financeiro
Área que zela pela ética e transparência das ações da Associação.
Tem o objetivo de assessorar jurídica, financeira e contabilmente
a administração da entidade, de acordo com os princípios e
determinações de seu planejamento estratégico.
Comunicação - Marketing & Relações Públicas
É a unidade que divulga as atividades da Associação junto aos seus
diversos públicos e presta contas de suas realizações à sociedade,
estimulando o envolvimento cada vez maior dos voluntários,
simpatizantes e colaboradores com a causa da Associação e
Terceiro Setor.
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Principais Objetivos da área:
•
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
treinamento;
•

e

difundir

as

atividades

de

Formatar os projetos para comercialização;

•
Apoiar as demais células com ações de
comunicação;
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Comitês que colaboram com a área de Comunicação e
Marketing:
•
Comitê de Eventos – É responsável pela realização de
eventos destinados à integração entre os voluntários e o público
afim. Também busca doações conforme a necessidade dos
eventos.
•
Comitê Captação de Recursos – Cuida do desenvolvimento
e da implantação de projetos e atividades que gerem recursos
financeiros e materiais para garantir a sustentabilidade da
Associação. Tem como objetivos formatar os projetos para
comercialização, estabelecer contatos e realizar visitas a
potenciais patrocinadores e orientar os patrocinadores sobre a
utilização da marca da Associação.
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•
Comitê Científico Cultural Viva - Tem como objetivo geral
três linhas fundamentais guiadas pela missão, visão e causa da
Associação Viva: a) promoção da cultura da leitura, da arte de
contar histórias e brincar na educação e saúde. b) planejamento,
orçamento e avaliação de conteúdo das atividades
desenvolvidas pela Associação como: cursos, oficinas, eventos,
produtos relativos, edições Viva e Deixe Viver, entre outros. c)
valorização dos profissionais e colaboradores da educação e
saúde que apoiam o Viva Eduque.
Desenvolvimento Humano
É a área que promove a integração, desenvolvimento,
treinamento e a inter-relação entre os diversos públicos que se
relacionam com a Associação, estimulando o comprometimento
de todos com os objetivos da Viva.
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Entre outras atribuições, recruta, seleciona, treina e avalia
o desempenho dos Contadores e Fazedores de Histórias,
principalmente através do curso “A Arte de Contar Histórias e do
Brincar no Âmbito da Saúde e Educação” que treina os voluntários
para contar histórias, ministrado por um período médio de 06
(seis) meses, durante o qual são realizadas palestras, dinâmicas
e treinamento em hospitais, visando avaliar a capacitação dos
candidatos para atuar no ambiente hospitalar, bem como sua
disposição em realizar um trabalho voluntário.
O curso é 100% presencial mas caso necessário, o participante
poderá fazer até 3 aulas à distância. E, quando da impossibilidade
do curso ser presencial devido a problemas como uma pandemia,
por exemplo, a formação das turmas de novos contadores de
histórias deverá ser toda realizada através do ensino à distância.
Viva Eduque
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.
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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, hospitais, 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 profissionalismo do terceiro setor.
Áreas
de
afinidades:
Responsabilidade
Social
e
Sustentabilidade,
Comunicação e Marketing,
Desenvolvimento Humano
e Relações Públicas.
• Políticas
públicas:
humanização
da
sociedade, classe hospitalar
e
brinquedotecas
no
âmbito da saúde.
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05.

VOLUNTÁRIOS

05.

O VOLUNTÁRIO

(a) INTRODUÇÃO - VOLUNTARIADO E A EDUCAÇÃO DA VONTADE
- OS TRÊS “Cs”
Ser voluntário é atuar com a vontade. É ato espontâneo, mas
não pode ser impulsivo, sem direção. Por isso, antes de iniciar
um trabalho voluntário é importante que a pessoa faça uma
reflexão sobre o que a mobiliza a ajudar outrem e defina em
quais situações se sentiria útil e capaz de melhorar a realidade
de alguém carente, em situação de fragilidade, física e/ou
mental. Isto feito, é preciso aceitar as condições para o trabalho
voluntário, introduzindo nas reflexões sobre o tema os três “Cs”
que o norteiam:
(A) Consciência
Perceber a responsabilidade de estar diante de uma criança
ou adolescente que se encontra em um momento especial, de
difícil trato e, a partir desse reconhecimento, respeitar, em todas
as suas ações, o paciente, seus familiares e a equipe médica.
(B) Compromisso
O compromisso do trabalho voluntário deve ser assumido perante
a Associação, o paciente e consigo mesmo.
(C) Constância
Comparecer no dia e horário
estabelecido, por todo o tempo em
que perdurar o trabalho voluntário,
porque sempre haverá uma criança
ou um adolescente aguardando
a ação voluntária que lhe foi
prometida.
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A vontade de ajudar é um começo, mas não é suficiente para
transformar alguém em voluntário. Voluntário é aquele que cuida
desta vontade de ajudar, fazendo com que ela se concretize. O
resultado obtido é o prazer, enorme, de sentir-se útil e solidário.
(b) UM CONCEITO DE VOLUNTÁRIO
O conceito de voluntário difundido pela ONU é o de que “o
voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse
pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem
remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social
ou outros campos.”. Para outras informações sobre o voluntariado
na ONU acesse o site: http://nacoesunidas.org/vagas/voluntariado
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(c) AS NORMAS QUE REGEM A ATIVIDADE
DE VOLUNTÁRIO
A lei federal
O artigo 1º da Lei nº 9.608, de 18.02.1998 (BR)
define trabalho voluntário como sendo
“a atividade não remunerada, prestada
por pessoa física a entidade pública
de qualquer natureza, ou a instituição
privada de fins não lucrativos, que tenha
objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência
social, inclusive mutualidade”.
As leis estaduais
Os Estados também têm competência
normativa em relação à matéria do
voluntariado. O Estado de São Paulo, por
exemplo, baixou o Decreto no 59.870,
em 05 de dezembro de 2013, instituindo
o Programa de Apoio ao Voluntariado
no Estado de São Paulo.
Acesso ao texto no link: http://bit.ly/1lK8mLo
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No plano internacional, contribuição importante para as causas
sociais e o voluntariado foi dada pelo Comitê Econômico e Social
Europeu, na 494a. Reunião plenária realizada em Genebra, em
10/11 de dezembro de 2013. Na oportunidade, reconhecendo
que o voluntariado é importante motor de crescimento inclusivo,
que promove a solidariedade entre gerações ao mesmo tempo
em que proporciona valor econômico significativo, solicitou
à Comissão Europeia condições para que fosse criada uma
metodologia aplicável em matéria de voluntariado, a ser realizada
pelos institutos nacionais de estatística dos Estados-Membros
da UE. Para tanto, recomendou a consulta ao Manual on the
Measurement of Volunteer Work, da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), de modo que se pudesse valorar a hora do
voluntário. Ainda mais, solicitou a adoção de medidas jurídicas
vinculativas ao nível da UE dos Estados-Membros que permitissem
ao setor sem fins lucrativos cofinanciar bolsas públicas, em que
o valor econômico do trabalho voluntário fosse calculado
com base em dados estatísticos sólidos. Para conhecer todo o
conteúdo do “Parecer ECO/343 – Ferramentas estatísticas para
medir o voluntariado” acesse o link: www.eesc.europa.eu
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Sobre o tema, leia-se, também, o
artigo “O valor do trabalho voluntário:
um Estudo sobre o valor do trabalho
do voluntário da Associação Viva e
Deixe Viver”, de Valdir Cimino, Adriana
de Rezende Dias, Eliana Alonso Moyses
e Sady Folch, publicado na Revista
Eletrônica Gestão e Serviços, v.9, n. 1,
p. 2147-2163, jan./jun. 2018.
(d) A RELAÇÃO ENTRE O VOLUNTÁRIO CONTADOR DE HISTÓRIAS E
A ASSOCIAÇÃO VIVA
Para ser um contador de histórias é necessário preencher alguns
requisitos. É importante tomar conhecimento e pensar sobre eles
antes de iniciar o processo de inscrição. Informe-se no link: http://
www.vivaedeixeviver.org.br/Seja-um-voluntario
Para atender as crianças nos hospitais, o contador de histórias
deve passar por um curso de formação que acontece
anualmente. Neste curso, o candidato a voluntário participa de
palestras, vivência terapêutica, sarau e treinamento prático e
workshop do brincar.
Concluído este curso de formação, o voluntário torna-se um
Contador de Histórias, devendo assinar um termo de voluntariado
da Associação e doar, no mínimo, duas horas semanais na
atividade de contar histórias para crianças e adolescentes em
um dos hospitais parceiros.
Esse termo de Voluntariado deverá ser assinado novamente, por
todos os voluntários da Viva, sempre que houver eleição para
novos membros da Associação, ou seja, de 3 (três) em 3 (três)
anos.
A atualização é fundamental para que o voluntário mantenhase alinhado ao trabalho com os demais voluntários e com os
hospitais parceiros. Assim, é necessário que o Contador de Histórias
participe dos treinamentos desenvolvidos pela Associação Viva.
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Cada vaga de contador nos hospitais foi conquistada com muito
trabalho. Mas a conquista é um processo contínuo, que exige que
o voluntário mantenha o nível de dedicação e a observância
integral das regras que regulam as relações entre o voluntário e
a Associação Viva e o voluntário e os hospitais parceiros.
Existem regras rígidas a que os hospitais estão submetidos
por normas legais internacionais e internas, sob pena de
responsabilidade. É essencial, portanto, que tais regras sejam
conhecidas e observadas. Em matéria de higiene, uma das mais
importantes, já que atende aos interesses não só do hospital, como
também do voluntário e pacientes, é de observância obrigatória
a Norma Regulamentadora no 32 – NR 32, editada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, que cuida da Segurança de Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde, que se encontra no site http://
www.vivaedeixeviver.org.br/downloads/NR-32.pdf
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Anéis, pulseiras e relógio não devem ser usados. Eles dificultam a
higiene adequada das mãos e facilitam a transmissão de germes.
Colares, gravatas, enfeites no jaleco (como pelúcia), brincos
longos e crachás com cordão também são vedadas pela NR-32.
Esse tipo de adorno pode tocar em áreas contaminadas durante
procedimentos, ser puxado ou ficar preso acidentalmente.
Embora não vedado expressamente pela NR-32, a VIVA não
permite a seus Voluntários o uso de perfumes durante as visitas
às crianças e adolescentes porque não raras são as vezes que
odores causam náuseas àqueles que estão em tratamento.
Devem, ainda, os voluntários manter harmonia e sintonia com
as recomendações do (a) Cabeça de Chave que coordena as
ações do Hospital onde atendem.
Quanto às normas internas dos hospitais, além daquelas que
cada instituição tem e que são direcionadas à atividade do
voluntariado em geral, é de extrema importância a observância
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das normas específicas aplicáveis
à relação entre a Associação
Viva e o Hospital, firmadas por
elas em Termo de Parceria, pois
elas regem a convivência entre a
Viva, o hospital e o contador.
O voluntário contador de histórias
só tem legitimidade para o
acesso nos hospitais por ser um
voluntário da Associação Viva e
Deixe Viver. Por esta razão, além
de seguir as regras editadas pela
Viva relativamente ao exercício
do voluntariado, deve identificarse por um crachá e pelo avental da Associação, ambos de uso
obrigatório.
Para a inscrição no Curso de Formação de Voluntários da Viva e
Deixe Viver para Contação de Histórias é paga uma taxa, que é
destinada a suportar os custos com a manutenção de espaços,
administração e o direito de uso do avental pelo período em
que o voluntário exercer a função de contador de histórias.
(e) DIÁRIO ELETRÔNICO – OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DAS
ATIVIDADES PELO VOLUNTÁRIO
Todos os voluntários da VIVA, contadores e fazedores de história,
devem lançar no Diário Eletrônico todas as atividades executadas
de forma detalhada, indicando tempo, local e tipo de serviço, de
modo a que seja possível à VIVA mensurar e valorizar o trabalho
voluntário.Por meio de uma plataforma digital, que pode ser
acessada de qualquer dispositivo de comunicação conectado à
internet (computador, tablet ou celular), o contador/fazedor de
histórias deve inserir informações sobre sua atividade no hospital
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ou de outro local. Todas as informações são necessárias para
que seja possível valorizar e valorar o trabalho voluntário. Desde
2012, de conformidade com a Resolução 1409/12 do CFC, temos
apresentado em nosso balanço social e fiscal os dados relativos
ao cômputo do valor/horário dos voluntários da Viva.
Para saber como preencher o diário eletrônico consulte as
informações no site: www.vivaedeixeviver.org.br/pesquisas
Desde 2015 a Viva substituiu os Diários físicos por diário eletrônico,
facilitando a coleta de informação. O conteúdo dos diários
proveniente de todo o Brasil, por meio do engajamento das
afiliadas/vinculadas, tem sido extremamente útil aos profissionais
da saúde. Além disso, as informações contidas nos Diários prestam
contas aos patrocinadores, à sociedade, aos apoiadores, ao
Ministério da Cidadania e demais órgãos públicos do trabalho
realizado pela Associação Viva e dos benefícios auferidos pela
sociedade civil.
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(f) O AVENTAL DA VIVA – SUA
MARCA E IDENTIDADE E O SEU
USO PELO VOLUNTÁRIO
O

avental

é

patrimônio

da Viva e da missão que
desempenha. O voluntário,
enquanto

estiver

no

exercício da sua atividade
tem somente o direito de uso
sobre o avental, devendo
zelar por sua manutenção
e

devolvê-lo

para

a

Associação quando findo o
seu trabalho. Ao deixar de
prestar o serviço voluntário na Viva, o voluntário assina um termo
de desligamento e deve entregar seu avental e crachá à Viva,
conforme obrigação que assume ao assinar o Termo de Adesão
ao Serviço Voluntário.
O avental da Viva registra e conta a sua história. Seu primeiro
formato deu-se nos anos de 1997. Foi pensado e criado por
voluntários artistas plásticos e tem sido aprimorado até os dias de
hoje. O avental registra e conta a história da Associação. Não
é, portanto, um uniforme do contador. É um uniforme para o
contador. Instrumento de realização do seu trabalho voluntário.
O seu uso implica o conhecimento e respeito a todas as regras e
instruções da Associação.
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Quando completou 18 anos no dia 17 de agosto de 2015, a Viva
consolidou a sua marca e através dela resgatou sua identidade,
com suas cores vivas e fortes, renovando seu avental. A missão
continua a mesma; a história e caminhos, mais longos e maduros.
Os antigos aventais foram devolvidos pelos voluntários e tiveram
outras destinações: viraram bolsas e outros produtos cuja receita
obtida por sua venda foi revertida para a Associação. Os novos
aventais foram colocados à disposição dos voluntários, que
pagaram a taxa simbólica para seu direito de uso que não
remunera sequer razoavelmente o prazer e o orgulho de ostentar
a história e a marca da Viva.
Para o contador de histórias, o avental não é somente um
instrumento de trabalho. Ele também gera efeitos benéficos
à pessoa do voluntário. Ao mesmo tempo em que o avental
personifica a Associação, proporciona ao seu usuário a
adequada noção da grandeza do trabalho que realiza, além
de causar um grande bem estar. Para conhecer mais sobre a
história do avental da Viva leia o livro “Viva e Deixe Viver”, de
Valdir Cimino e Filipe Vilicic, ed. Matrix.
Por isso mesmo, no recebimento do novo avental, o antigo deverá
ser devolvido à Associação. Há uma destinação para ele, que
atende aos objetivos e à missão da Viva. Ele será utilizado na
produção de artigos como bolsas e outros objetos e a receita
obtida com a sua venda reverterá à Associação!
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06.

CABEÇA DE CHAVE

06.

CABEÇA DE CHAVE

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 Liderança e Multiplicação 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 “Arte de Contar
Histórias e do Brincar no Âmbito da Saúde e da Educação”, além
de estar atuante como contador de Histórias nos hospitais.
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Na estrutura organizacional da Viva
e Deixe Viver cada participante/
voluntário

representa

uma

parte

importante do todo da Associação.
Atuando diretamente nos hospitais
ou

internamente

em

tarefas

administrativas externas ao hospital, a
Viva espera que os voluntários de fato
conheçam sua missão e acreditem
que

possam

contribuir

com

sua

disseminação. Cada função deve
ser desempenhada com a máxima
seriedade

e

da

melhor

maneira

possível.
Como a missão da Viva refere-se à
humanização hospitalar, os voluntários
que estão nessa linha de frente,
contadores e cabeças de chave, são
os mais diretos representantes da Viva,
daí a sua grande responsabilidade e
privilégio.
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CONCEITO DE CABEÇA DE CHAVE
O cabeça de chave é o líder dos contadores de história no
hospital para o qual foi designado. Representa a Associação
junto aos contadores, à gestão do hospital e perante as afiliadas
à Viva.
Para ser um cabeça de chave o voluntário tem de comprovar ter
concluído, cumulativamente, os cursos de formação de contador
de histórias e o de Liderança e Multiplicação. O exercício da
função de contador de histórias no Hospital é requisito para
a função de cabeça de chave. O cabeça de chave é uma
função muito importante para a Viva. É nobre e compensadora.
Por esta razão, para desenvolver seu trabalho, deve o cabeça
de chave preencher determinadas características.
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CARACTERÍSTICAS DO CABEÇA DE CHAVE
- Acreditar no trabalho voluntário;
- Ter boa comunicação/relacionamento com os contadores e
pessoal do hospital;
- Ser ético nas colocações e informações particulares seja
de pacientes ou outros, em especial no que respeita à sua
publicidade via redes sociais ou midiáticas, submetendo sempre
à apreciação da sede para decisão prévia;
- Informar e divulgar as orientações/regras da Viva;
- Ser o representante da Viva dentro do hospital para contatos
tanto aos contadores quanto do hospital;
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- Ser o elo de contato com
a sede para todos os assuntos
referentes ao hospital de
atuação e os respectivos
voluntários,
mantendo
o
Hospital sempre atualizado
com
as
deliberações
adotadas pelas reuniões de
Cabeças de Chaves que
afetem os Hospitais;
- Ser o contato principal
para qualquer problema do
voluntário relativo ao seu
trabalho.

FUNÇÕES DOS CABEÇA DE CHAVE
As funções do cabeça de chave abrange inúmeras tarefas.
Podemos dividi-las em 3 grupos:
1. Relacionamento
2. Organização
3. Regras/orientações
1. Relacionamento:
Receber, apresentar, treinar e integrar os novos voluntários ao
corpo clínico do hospital;
Estimular o contador a comparecer nas atividades da Viva tais
como vivências, palestras, oficinas, festas, etc;
Comparecer na formatura do novo voluntário;
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Promover a integração dos contadores, de modo a proporcionar
a troca de experiências, mediante a criação de uma pauta de
reuniões periódicas;
Acolhimento (atendimento Individual e à equipe de cada
hospital)
Ser o elo entre a Administração do Hospital e os voluntários;
Reportar conflitos individuais para a sede quando não for possível
sua solução pelo grupo.
2. Organização:
Anotar nome, telefone, dia e hora dos contadores sob sua
responsabilidade e divulgar as informações a todos os contadores
do seu grupo;
Controlar/orientar o preenchimento no Diário Eletrônico através
do link: Gestão Cabeça de chave;
- Recolher o material oferecido na Sede.
- Utilizar o espaço da Sede para encontros, trocas de
Experiências, etc.
- Atualizar os dados e cadastro do voluntário no Diário
Eletrônico;
- Avisar a Sede com antecedência as ações promocionais
realizadas pelo Hospital e suas respectivas datas para possível
inclusão no Historiar – Revista Eletrônica Trimestral;
- Divulgar aos voluntários as deliberações dos cabeças de chaves
que interfiram no relacionamento com os voluntários, estimulando
seu comprometimento e envolvimento com a causa.
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3. Regras/orientações:
Os cabeças de chaves deverão orientar os voluntários contadores
no sentido de que não deverão comparecer ao Hospital para a
atividade voluntária, justificadamente:
- O contador que estiver gripado, com dor de garganta ou
ouvido, ou sem condições emocionais para contar histórias,
deve avisar o cabeça de chave com antecedência e não deve
comparecer no hospital;
Se por outra razão o contador não puder comparecer, deverá
avisar o Cabeça de Chave por mensagem e justificar no Diário
Eletrônico.
- As emendas de feriados, quando combinadas, não serão
consideradas faltas;
- Férias e afastamento do Cabeça de Chave deverão ser
comunicados com antecedência à sede para que outro
voluntário seja indicado para assumir a função durante o período;
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O Cabeça de Chave deverá conhecer e aplicar todas as regras
e procedimentos contidos nos Manuais da Viva, mantendo-se
atualizado e alinhado com as diretrizes, objetivos e propostas
dos Planejamentos da Associação.
O Cabeça de Chave deverá informar a Sede, por escrito,
quanto ao desligamento de voluntário, indicando o motivo do
desligamento e, se o caso, a indicação de acolhimento especial
pelos serviços prestados à Viva.
Credo do Contador de História
“Creio que a Imaginação pode mais que o conhecimento
Que o mito pode mais que a história
Que os sonhos podem mais que os fatos.
Que a esperança sempre vence a experiência.
Que só o riso cura a tristeza.
E creio que o amor pode mais que a morte.”
Robert Fulghum
(Tudo o que eu devia saber na vida aprendi no jardim da infância
– Editora Best Seller)
“A MELHOR HISTÓRIA É AQUELA QUE SE APRENDE CONTANDO”
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