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UM SIMPLES GESTO
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ANO | 2015

- HORÁRIO DE ATENDIMENTO
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Durante o ano de 2015 mantiveram-se em funcionamento dois turnos de
atendimento entre as 16.00 e as 20.00 e entre as 20.00 e as 24.00 horas. Atendendo
ao número total de voluntários ser reduzido, nem sempre foi possível garantir todos
os turnos.

26%
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74%

Não Efetuados

Ainda assim o número total de chamadas atendidas foi superior ao do ano transato
em cerca de 1300.

3500
3000
2500
2000
1500

2

1000
500
0
Total de
chamadas

"2013"

"2014"

"2015"

- FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO

No primeiro trimestre de 2015, a formação contribuiu para a vinda de mais oito
voluntários para o atendimento.
Iniciou-se uma segunda formação em finais de 2015.
Pretendemos iniciar uma nova formação ainda este ano, de forma a garantir o
preenchimento de todos os turnos previstos.

A supervisão, acompanhamento e apoio técnico são garantidos por um técnico de
Saúde Mental, situação incontornável e necessária para que a qualidade do serviço
disponibilizado não seja afetada.
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O número de voluntários alternou entre os 25 e os 15, durante 2015, tendo entrado
dez elementos e saído nove.

- APOIO
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TESTEMUNHO

Porque vim trabalhar no SOS Voz Amiga?
Quando o apelo me chegou, eu estava disponível, não só interiormente, mas com um
certo tempo livre.
Talvez porque a minha vida foi sempre muito rodeada de afeto, de carinho, de
possibilidade de dar e receber amor, sinto a necessidade de o partilhar com os outros,
sobretudo os mais carenciados. Sou muito sensível ao seu apelo.
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Por outro lado, através da minha profissão e da minha vivência pessoal, adquiri uma
experiência humana variada, que julgo poder servir também os outros.
Mas porquê no SOS Voz Amiga?
Primeiro, porque isso satisfaria o meu desejo de ajuda, e, simultaneamente, no aspeto
humano, me parecia um trabalho gratificante. O que tem sido verdade. Em qualquer
relação humana verdadeira, há sempre uma troca. No SOS sinto que tenho conseguido
ajudar, por vezes; mas também tenho recebido muito, pois quando se dá também se
recebe.
Em segundo lugar, porque senti que podia preencher as condições requeridas:
Equilíbrio emocional, Maturidade psíquica, Ser capaz de guardar segredo, Saber
escutar – não julgando o outro, mas tentando compreender as suas motivações mais
profundas e, por último, Não ser diretor nas respostas.
Como parêntesis, devo dizer que esta última condição é das mais difíceis. E isto porque
há, do lado do apelante, uma grande tendência para nos pedir receitas e soluções para o
seu caso; e, da nossa parte, há a tentação de responder a esse apelo com os nossos
conselhos. Mas nós somos apenas seres humanos como eles, e não temos essas soluções,
a não ser somente na medida em que, ao escutá-los, atentamente, lhes damos a
possibilidade de se libertarem da sua angústia e encontrarem, eles próprios, o seu
caminho.
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Um voluntário

Divulgação - Saúde Mental

-» http://www.lis.ulusiada.pt/pt-pt/eventos/7%C2%BAcipca.aspx
__________________________________________________________________________________________
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Mais informações:
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Mais informações:
-» http://www.jsmalgarve2016.com/paginas/inscricoes/informacoes.php

Newsletter | Abril 2016

Mais informações:
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-» http://www.epsm-ics.com/submissão1.html

Nota da Direcção

O SOS Voz Amiga foi criado em Outubro de 1978, pelo Professor e psiquiatra
Fragoso Mendes, presidente da então Liga Portuguesa de Higiene Mental, como um
projeto da mesma.
Recentemente procedemos a uma alteração de estatutos e aproveitámos a
ocasião para reunir o projeto e a Instituição num só, com a designação Associação
SOS Voz Amiga.
Somos uma pessoa coletiva de utilidade pública, com registo no Livro nº 1
das Instituições com fins de Saúde, averbamento nº2, à inscrição nº 1/83, a
folhas 2, verso e 3.

A todos os que têm contribuído para que continuemos a ajudar, o nosso BemHaja.

Francisco Paulino
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Os fins que perseguimos continuam a ser a prevenção do suicídio e
disponibilizar apoio emocional de carácter pontual a pessoas em situação aguda de
sofrimento, causado, designadamente, por solidão, ansiedade e/ou depressão.

Presidente da Associação SOS Voz Amiga

_____________________________________________________________________________________________
Composição Gráfica – Maria Céu Costa | 2016
_____________________________________________________________________________________________________________________________

● Este email foi-lhe enviado por estar inscrito na base de dados da Associação SOS Voz Amiga como
subscritor da Newsletter.
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