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carta da diretoria
Novos desafios para uma organização que completa 15 anos
Em 2019 a ASEC chegou aos seus 15 anos de atividade. O plano foi comemorar a data com diversas ações e eventos, dando prosseguimento aos já
estabelecidos em 2018, por essa nova gestão, quando assumiu a organização. O ano iniciou em janeiro com o registro do novo estatuto aprovado em
novembro de 2018, com a renovação parcerias com diversos municípios, escolas particulares e dando continuidade à parceria com o apoio do
Facebook .
Muitos seminários de formação de educadores foram promovidos, a partir de fevereiro com a equipe motivada e sentindo o engajamento dos
mesmos, no importante processo de desenvolvimento da saúde emocional de seus alunos mas mais do que isso, trazendo uma demanda bastante
intensa de cuidar de si mesmo. Ele professor repetitivamente tem chegado na sala de aula emocionalmente adoecido.
Em abril, um importante marco em nossa atuação se estabelece com promulgação da Lei nº 13.819, que institui a Política Nacional de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio. A lei regulamenta políticas de prevenção do suicídio e inclui também a automutilação como evento a ser prevenido e
notificado e menciona ainda a importância de ampliar os espaços engajados na promoção de saúde mental e de prevenção do suicídio, podendo,
então, contemplar projetos intersetoriais com abordagens qualificadas e efetivas. Além disso, entende os estabelecimentos de ensino como
relevantes nessa atuação. É nesse sentido que a ASEC entende que a sociedade referenda o ambiente escolar como potente para a efetivação e a
permanência de estratégias de promoção da saúde mental e de saúde emocional de alunos, educadores, famílias e diferentes públicos
multigeracionais o que valida sua atuação nesse ambiente, desde 2004.
Em junho tivemos a visita ilustre e a palestra do Prof. Brian Mishara, da Universidade de Quebèc, no auditório do Colégio Dante Alighieri. Ele
responsável por liderar desenvolvimento dos programas baseados em evidências que atuamos :Amigos do Zippy e Passaporte : Habilidades para a
Vida.
Neste mês foi dado um passo bem significativo para ASEC. A contratação da consultoria de Miriam Goldenberg para o desenho de um novo
posicionamento para a organização e que foi entregue em agosto. A partir desse momento, o foco foi de aprimorar essa proposta, engajar a equipe e
planejar o lançamento do Movimento para 2020. Diante da importância do tema e do olhar inovador do Movimento, obtivemos um recurso e apoio
do Google para o desenvolvimento e implementação de um novo portal.
O caminhar de 2019 retratou a busca de um renovar da Equipe, acolhendo as demandas, pelo contexto vivido até 2018.
Juliana Fleury
CEO Voluntária
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sobre
nós

o propósito
Saúde + Educação + Assistência Social
Queremos beneficiar:
Pessoas em todas as fases da vida (no mundo escolar, no mundo do trabalho e na
sociedade), prioritariamente pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade e riscos
pessoais e sociais. Além de grupos, organizações e movimentos sociais.

Pretendemos atingir:
Crianças, jovens, adolescentes e suas famílias; educadores, gestores e todos que fazem parte
das redes de ensino formais e informais; médicos, psicólogos e assistentes sociais; idosos em
situação de vulnerabilidade; organizações da sociedade civil e outros profissionais.

que nos move

Com uma abordagem intersetorial, a ASEC pretende alcançar resultados sistêmicos para
soluções em Saúde Mental em Saúde Emocional que contemplem:

o cenário

que queremos reverter
A ASEC está atenta aos desafios da promoção da Saúde Mental e Emocional de crianças,
adolescentes e jovens no mundo escolar:
Depressão atinge 6% da população Brasileira incluindo crianças e jovens; Competências
socioemocionais são identificadas como críticas para performance acadêmica; A evasão
escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional e de
assistência social.

de jovens, adultos e idosos, no mundo do trabalho e na sociedade:
1 em cada 3 educadores sofrem de algum tipo de adoecimento emocional, sendo as maiores
causas de afastamento e faltas no trabalho; A crescente exclusão de jovens do mundo do
trabalho e do sistema e garantia de direitos; Depressão atinge 6% da população brasileira.

como fazemos isso?
A recente Lei nº 13.819/19 menciona a importância de ampliar os espaços engajados na
promoção da saúde mental e de prevenção do suicídio.
A estratégia LIVE LIFE, sugerida pela ONU, menciona a necessidade de implementar ações
abrangentes, intersetoriais, de prevenção do suicídio e de promoção de saúde. Agir
precocemente, buscando envolver responsáveis e ou uma rede de apoio é investir a longo
prazo na saúde mental.

A rede global Partnership for Children é referência em metodologias de promoção do
desenvolvimento das capacidades de saber lidar com os desafios da vida. A organização
criou o programa Amigos do Zippy há 20 anos.
Há 15 anos, a ASEC faz parte da rede Partnership for Children e implementa quatro
programas universais de Promoção de Saúde Mental e Emocional para crianças, adolescentes
e jovens: Amigos do Zippy, Amigos do Zippy em Casa, Amigos do Maça e Passaporte:
Habilidades para a Vida. Além disso, desenvolve ações de Promoção de Saúde Mental e
Saúde Emocional para expandir os benefícios a toda a sociedade.

promover

da saúde mental e
emocional de todas
as pessoas de todas
as idades.

PREVENÇÃO

PÓSVENÇÃO

TRATAMENTO

para prevenir

PROMOÇÃO

nossa estrutura
valores
visão

Uma sociedade
solidária e feliz

Viabilizar ações
de Promoção
de Saúde
Mental e Saúde
Emocional

missão

Idealismo
Comprometimento
Congruência
Transparência nas relações
Abertura
Criatividade
Iniciativa
Espírito de equipe
Profissionalismo
Acolhimento
Aperfeiçoamento contínuo

Novo Estatuto
2018-2019

Saúde Mental e Emocional

Educação

NOSSO T E M A
NOSSO M E I O

Estatuto 2018-2019
NOSSO F I M

Garantia de direitos
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os desafios traduzidos nos ODS

os desafios traduzidos nos ODS
Fomentar e apoiar projetos
de inclusão cidadã, e
desenvolvimento integral
sustentável das
comunidades, com base nas
vulnerabilidades e riscos
identificados no diagnóstico
sócio territorial, que visem o
enfrentamento da pobreza
e o desenvolvimento social
e econômico.

Implementar programas de
assistência educacional e de
saúde mental de acordo
com a legislação
educacional, assistencial e
de saúde vigente. Promover
pesquisa, desenvolvimento
e implantação de programas
de saúde mental destinados
a crianças, adolescentes e
adultos.

A ASEC evoluiu de uma representante exclusiva dos
programas de educação emocional baseados em pesquisa e
conectada à rede global Partnership for Children - UK, para
uma organização com uma metodologia própria de
formação de educadores, validada pelo MEC , com mais de
12 mil horas de capacitação em ambientes escolares.
Agregou a seu escopo cursos de sensibilização e formação
para a Saúde Mental e Emocional de educadores e adultos
em geral, e desenvolveu consequentemente uma expertise
na entrega de metodologias e vivências no tema nos mais
diversos contextos e ambientes da sociedade.

Capacitar educadores em
Educação Emocional para que
desenvolvam suas próprias
habilidades emocionais e sociais
e as de seus alunos. Apoiar,
organizar, promover e/ou
ministrar cursos, palestras,
workshops e eventos
congêneres, alinhados com a
filosofia dos programas e
ferramentas desenvolvidas pela
organização.

Promover a defesa de
direitos já estabelecidos
através de distintas formas
de ação e reivindicação na
esfera política e no contexto
da sociedade, inclusive por
meio da articulação com
órgãos públicos e privados
de defesa de direitos.

Reivindicar a
construção de novos
direitos fundados em
novos conhecimentos
e padrões de atuação
reconhecidos nacional
e internacionalmente.

Buscar o
reconhecimento
de novos direitos
de cidadania e
acesso à proteção
social.

Sua atuação hoje visa desenvolver e
ampliar os fatores de proteção, de forma
universal – em todo e qualquer ser
humano – criança, adolescente, jovem,
adulto e idoso, dentro do conceito que a
OMS classifica como “estratégias de
coping positivas”. Esses recursos internos
desenvolvidos permitem que qualquer
indivíduo
possa
ter
autoestima,
autoconhecimento, empatia e resiliência
para garantir seus direitos de uma
cidadania plena e saudável.

novas finalidades estatutárias
Pelo Artigo 4o do Estatuto aprovado em Novembro de 2018 e registrado em Janeiro 2019 a ASEC tem como finalidade de relevância pública e social:
a. Implementar programas de assistência educacional e de saúde mental de acordo com a legislação educacional, assistencial e de saúde vigente
b. Capacitar educadores em Educação Emocional para que desenvolvam suas próprias habilidades emocionais e sociais e as de seus alunos
c. Promover pesquisa, desenvolvimento e implantação de programas de saúde mental destinados a crianças, adolescentes e adultos

d. Impactar indicadores de qualidade da educação, da saúde mental e emocional e da assistência social;
e. Fomentar e apoiar projetos de inclusão cidadã, e desenvolvimento integral sustentável das comunidades, com base nas vulnerabilidades e riscos identificados no diagnóstico sócio
territorial, que visem o enfrentamento da pobreza e o desenvolvimento social e econômico;

f. Sistematizar e disseminar projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas
públicas;
g. Apoiar, organizar, promover e/ou ministrar cursos, palestras, workshops e eventos congêneres, alinhados com a filosofia dos programas e ferramentas desenvolvidas pela ASEC;

h. Buscar o reconhecimento de novos direitos de cidadania e acesso à proteção social;
i. Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais, principalmente através de ações educacionais para promoção de saúde mental
por meio de programas baseados em pesquisa como o “Amigos do Zippy”; “Amigos do Mação”; “Amigos do Zippy em Casa” e “Passaporte: Habilidades para a Vida”, e seus
subprodutos, em instituições de ensino público, privado, entidades beneficentes e/ou centros de assistência social e de saúde;
j. Promover a defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação
com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
k. Reivindicar a construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;
l. Editar, publicar e distribuir publicações próprias ou de terceiros, de livros, revistas de natureza técnica, cultural e artística, vídeos e quaisquer outros meios de divulgação e
comunicação, com a finalidade de promover ações educacionais e culturais para o desenvolvimento da saúde mental e de habilidades emocionais e sociais em crianças, adolescentes
e adultos em geral, não tendo, entretanto, parque gráfico próprio;

m. Promover a cultura por meio do desenvolvimento de conteúdos, publicações e eventos culturais temáticos alinhados com a filosofia dos programas ASEC; e
n. Atuar em rede, agregando organizações da sociedade civil em torno de ações comuns e que estejam alinhadas às suas finalidades.

atividades
realizadas

AMIGOS DO ZIPPY

6.804 CRIANÇAS BENEFICIADAS

Santa Catarina: 1.155 crianças | 7 escolas participantes

Paraná: 541 crianças | 19 escolas participantes
São Paulo: 4.790 crianças | 68 escolas participantes
Minas Gerais: 18 crianças | 1 escolas participante
Ceará: 245 crianças| 1 escola participante
Piauí: 55 crianças | 1 escola participante
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AMIGOS DO MAÇÃ

997 ADOLESCENTES BENEFICIADOS

Santa Catarina: 100 adolescentes | 1 escola participante
São Paulo: 833 adolescentes | 17 escolas participantes
Minas Gerais: 19 adolescentes | 1 escola participante

Piauí: 45 adolescentes | 1 escola participante
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PASSAPORTE: HABILIDADES PARA A VIDA
3520 JOVENS BENEFICIADOS

Rio Grande do Sul: 91 jovens | 1 escola participante
Santa Catarina: 1.275 | 8 escolas participantes
Paraná: 100 jovens | 1 escola participante
São Paulo: 911 jovens | 17 escolas participantes
Minas Gerais: 44 jovens | 1 escolas participante
Rio de Janeiro: 267 jovens | 4 escolas participantes
Espírito Santo: 80 jovens | 1 escola participante
Distrito Federal: 30 jovens| 1 escola participante
Bahia: 61 jovens | 2 escolas participantes
Pernambuco: 35 jovens | 1 escola participante
Ceará: 535 jovens | 1 escola participante
Piauí: 50 jovens | 1 escola participante
Amazonas: 41 jovens | 1 escola participante
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PASSAPORTE: HABILIDADES PARA A VIDA
ALUNOS E PROFESSORES: A EXPRIÊNCIA

resultados
acumulados

343.738 crianças e adolescentes
107 municípios
Amigos do Zippy

6.804 crianças em 90 instituições em 20 cidades

Amigos do Maçã

997 crianças em 20 escolas em 12 cidades

Amigos do Zippy em Casa

15 responsáveis novos em 1 escola em 1 cidade

Passaporte: Habilidades para a vida

3.520 adolescentes em 40 escolas em 25 cidades

financeiro
RECEITAS

DESPESAS

R$ 2.560.705

R$ 2.008.972

RESULTADO DO PERÍODO (superávit)

R$ 551.733

E m 2 0 1 9 , c o m o n o s d e m a i s a n o s , c a d a p r o j e to é c u s t e a d o c o m
r e c u rs o s f i n a n c e i ro s d i r e c i o n a d o s p r o v i d o s p o r f o nt e s d i s t i nt a s ,
a saber:

39,72%

37,52%

dos recursos, em
2019, vieram de
trabalho voluntário e
reversão de impostos
e contribuições;

dos recursos, em 2019, vieram de
projetos, sendo que 30% desses foram
viabilizados por fundos diversos, tal como
compartilhamento de verbas entre as
Secretarias da Assistência social, Saúde e
Educação. Recursos alocados Fundeb, da
Educação, FIA quando a Secretaria de
Educação celebra parceria com CMDCA,
para beneficiar instituições e escolas
públicas, e outros 7% de escolas
particulares;

19,26%
dos recursos, em 2019,
vieram através de
doações e apoio de
empresas privadas, tais
como AB Brasil.
Facebook e Google,
direcionados para
projetos personalizados
e apoio institucional;

3,5 %
vieram de
receitas
financeiras e
descontos.

• Em menor proporção, a ASEC recebe doações de pessoas físicas e pagamento por palestras e cursos de Educação Emocional para adultos.
• Desde a perda do apoio do Instituto HSBC que durante os anos de 2006- 2015 foi parceiro estratégico da Organização esse é o primeiro ano de balanço positivo, ação que demandou nos
anos de 2016, 2017 e 2018 uma série de ações revisando seu modelo de operação

novas metas

novo posicionamento
DE: FOCO NA INSTITUIÇÃO

MOVIMENTO

SABER LIDAR

PARA: FOCO NA CAUSA
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Nos conecta de maneira

direta a nossa causa, ao
resultado da nossa

Contratação da
Goldenberg

•



Junho
2019

Desenho de uma
nova Proposta de
Valor

Encontro da Equipe
co-criação
e engajamento

•

•

Agosto
2019



Outubro
2019



atuação; Amplia a nossa
capacidade de incluir
novas frentes de atuação
e novos públicos

Lançamento
em 2020

dados gerais
Associação pela Saúde Emocional de Crianças
CNPJ: 07.270.546/0001-01
Atividade principal
88006/00 – serviço de assistência social sem alojamento
Atividades Secundárias
8599-6/04 – treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9430-8/00 – atividades associativas de defesa de direitos sociais
8690-9/99 – outras atividades de atenção a saúde humana não especificadas
9599-6/99 – outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Certidão de Entidade Promotora dos Direitos Humanos
CMDCA: nº 2057/17, em substituição ao registro nº 1215/2006
Rua Abolição, 411. Bairro Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01319-010
Presidente e CEO Voluntária, Juliana Maria Pereira Fleury
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por uma sociedade solidária e feliz

