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Neste retomar da edição da nossa Newsletter com nova “roupagem”, faz
todo o sentido deixar expresso o nosso agradecimento à empresa White
Brand Services, que num projecto pro bono fez um excelente trabalho na
alteração da imagem do SOS Voz Amiga, onde se inclui esta publicação, a
página do Facebook, as bases para os relatórios, correspondência,
logotipo, flyer e press kit.
http://www.white.com.pt/

Na sequência deste refresh, a Tribe Engagement aceitou o desafio lançado
pela White Brand Services e reconstruiu o nosso site, tornando-o mais
funcional e melhorando significativamente a imagem, aproveitando o
trabalho anterior da White e da mesma forma generosa e desinteressada,
em prestação pro bono.
http://tribe.pt/images/logo-video.png
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Face ao longo período de tempo em que não houve publicação da
newsletter, recuperamos alguns acontecimentos importantes e
determinantes para o percurso do SOS Voz Amiga, ocorridos no ano de
2016:



A audiência que Sua Excelência o Senhor Presidente da Republica,
Professor Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu a duas
representantes da nossa Direcção, donde resultou a promessa da
atribuição do Alto Patrocínio da Presidência, em projectos que o
SOS Voz Amiga venha a desenvolver;



Parceria com o recentemente criado Portal da Saúde Mental,
onde somos referenciados em situações de necessidade urgente
de ajuda;
https://www.portaldasaudemental.pt/



A Fundação PT autorizou a atribuição de uma verba que nos
permite suportar uma Linha gratuita para os apelantes, durante o
período de um ano;
http://www.fundacao.telecom.pt/



A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a obviar esforços, no
sentido de nos disponibilizar um espaço de renda simbólica, onde
possamos criar a nossa sede.
http://www.scml.pt/
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A parceria com os responsáveis do Facebook para Espanha e
Portugal, autorizando-os a encaminhar pessoas para o nosso
serviço de apoio, nas situações em que as postagens colocadas
sejam reveladoras de sofrimento mental ou sugiram ideações
suicidárias.
Entretanto o Facebook criou mais uma ferramenta de apoio para
estas situações preocupantes e que pode ser consultada através
do link:
http://br.newsroom.fb.com/news/2017/03/construindo-umacomunidade-segura-novo-recurso-de-prevencao-de-suicidio/

___________________________________________________________

No início do próximo mês de Abril, começa a
entrega das declarações de IRS. Atribuam os 0.5%
de IRS Solidário à nossa instituição.
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Durante o ano de 2016, o número total de chamadas atendidas pelos
nossos voluntários, foi de 3701.
Cerca de 11% mais que no ano anterior.
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A maior percentagem das chamadas teve como situações colocadas a
Solidão, Angústia e Luto.
Seguem-se problemas relacionados com doenças como a Depressão,
Dependências e outras Doenças psíquicas e físicas.
Em terceiro lugar surge o Sofrimento causado por deficientes Relações
Afectivas e Familiares.
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, quem está em risco de
suicídio?
• Pessoas que já atentaram contra a própria vida;
• Alguém com depressão ou um problema de álcool ou drogas;
• Aqueles em sofrimento emocional grave, por exemplo, após a
perda de um ente querido ou uma ruptura de
relacionamento;
• Pessoas que sofrem de dor ou doença crónica;
• Pessoas vítimas de guerra, violência, trauma, abuso ou
descriminação;
• Aqueles que estão socialmente isolados
Como saber se alguém com quem nos preocupamos, tem pensamentos
suicidários?
http://www.spsuicidologia.pt/sobre-o-suicidio/questoes-frequentes/34como-saberei-se-alguem-com-quem-me-preocupo-tem-pensamentossuicidarios
__________________________________________________________________________
Para o Dia Mundial da Saúde de 2017, lembrado em 7 de abril, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) deu início a uma campanha sobre depressão,
transtorno que pode afetar pessoas de qualquer idade em qualquer etapa da
vida.
Com o lema “Let’s talk” (“Vamos conversar”, em português), a iniciativa
reforça que existem formas de prevenir a depressão e também de tratá-la,
considerando que ela pode levar a graves consequências.
https://nacoesunidas.org/depressao-e-tema-de-campanha-da-oms-para-diamundial-da-saude-de-2017/
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Está a decorrer uma formação para voluntários do SOS Voz Amiga,
numa experiência piloto com um novo formato. Dentro de alguns
meses estaremos em condições de equacionar qual o método
mais adequado, em termos de resultados práticos. Entretanto
continuamos a aceitar candidaturas para a formação que se
seguirá;



No próximo dia 27 de Março, terá lugar uma assembleia-geral
ordinária, onde serão colocados para aprovação a acta da última
assembleia e o Relatório e Contas do ano de 2016 da nossa
associação;



Estamos a desenvolver esforços para captarmos alguns donativos.

A Linha SOS Voz Amiga é um
serviço de ajuda pontual em
situações de:
Solidão, ansiedade, depressão
e risco de suicídio.
Se precisa de falar em
anonimato com uma pessoa
desconhecida
Relatar
situações
de
sofrimento
pessoal,
sem
constrangimento de ordem
moral, sexual, religiosa ou
política
Conversar com alguém que se
interesse pelos seus problemas
ou angustias
Encontrar pessoas que aceitem
falar da ideia de morte

Lembramos que não temos qualquer suporte financeiro por parte
das entidades oficiais. Os voluntários e dirigentes não são
remunerados, mas temos despesas com as instalações e
vencimento da Técnica de Saúde Mental que dá apoio e formação
aos voluntários, para além de outras inerentes ao funcionamento
do serviço, seguros, internet, contabilidade, economato, etc..

LIGUE-NOS, NÓS LIGAMOS!
21 354 45 45 – 912 802 669
963 524 660
Diariamente das 16h às 24h

Quem quiser ajudar a nossa causa, pode fazê-lo através de
transferência para o IBAN:

PT50 0035 0697 0021 5459 6325 4
Não importa a quantia, mas a intenção!
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Ação Qualidade de Vida 2017
Candidaturas terminam a 15 de Março! Não deixe passar esta
oportunidade!
Mais informações em www.associacaosalvador.com

FAÇA PARTE DA EQUIPA DO SOS VOZ AMIGA

Se tem deficiência motora e precisa de apoios para apostar na
sua formação, criar o seu próprio negócio ou mesmo fazer obras
em casa, não deixe passar esta oportunidade! Candidate-se já!

Se Quer:
Pôr a sua capacidade de ajuda ao serviço dos
outros;

Uma iniciativa da Associação Salvador, com o apoio dos Mecenas
Fundação Calouste Gulbenkian, Semapa, Novo Banco, Brisa,
Continental e Delta, com um total de 100.000€ em apoios para
atribuir a pessoas com deficiência motora e comprovadas
limitações financeiras.
______________________________________________________

Contribuir para que menos pessoas sofram
em silêncio;
Compreender-se na compreensão dos outros;
Crescer na relação de ajuda;
Ser solidário



Se Tem:
Tempo e disponibilidade interior para saber
ouvir;
Capacidade de envolvimento e entrega;
Sentido
de
compromisso
responsabilidade;

e

de

Espírito de abertura e capacidade de aceitar
as diferenças;
Respeito pelas regras (horários, anonimato,
confidencialidade);
Mora na zona metropolitana de Lisboa.
Envie-nos a sua candidatura online em:
www.sosvozamiga.org/

O Centro Internet Segura (CIS), teve conhecimento da
investigação que está a ser coordenada pela Professora Doutora
Ana Sani, da Universidade Fernando Pessoa, sobre a perceção dos
pais de crianças e/ou jovens, entre os 6 e os 17 anos,
relativamente ao Grooming online através de um mail que chegou
à caixa de correio eletrónico do Internet Segura e através do
membro do Conselho de Acompanhamento do CIS, Dra. Teresa
Montano da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jovens.
Trata-se de uma temática atual e que se reveste da maior
importância explorar. A partir do conhecimento das perceções
dos pais e encarregados de educação portugueses sobre
o Grooming online, será possível adotar recomendações mais
adequadas à realidade nacional e definir estratégias de prevenção
de violação dos direitos das crianças e jovens.
O estudo arrancou há duas semanas e conta até ao momento com
cerca de 200 participações. A participação dos pais é voluntária e
os dados fornecidos são de natureza confidencial e anónima. O
preenchimento do questionário demora entre 5 a 10 minutos e
encontra-se disponível em: Grooming online: a perceção dos pais
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XVI Simpósio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia
A Sociedade Portuguesa de Suicidologia (SPS) realiza todos os anos um
Simpósio com a colaboração dos Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental
locais. A sua próxima edição - o XVI Simpósio da SPS - resulta de uma
parceria com a Universidade de Aveiro e com o Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental do CHBV e terá lugar no Auditório da Reitoria
da Universidade de Aveiro, em 31 de Março e 1 de Abril de 2017, com o
tema "Da Comunidade ao Cuidar".
http://www.spsuicidologia.pt/
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