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Foto da capa: Atendida Daphyne durante o
Almoço Beneficente da AHPAS em nov/2019.
Foto: Ana Maia Cioffi.
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PRINCÍPIOS
INSTITUCIONAIS

MISSÃO
Garantir acesso ao tratamento
oncológico para crianças e
adolescentes com câncer através
do serviço de transporte e apoio
sociofamiliar, prezando pela
integralidade do tratamento do
câncer infantojuvenil.

Atendido Fernando e a colaboradora da
Casa X - Ipiranga na Festa de Natal em
dez/2019.
Foto: Ana Maia Cioffi.

VISÃO
Ser referência nos serviços de
assistência e apoio a crianças
e adolescentes com câncer, no
fomento ao voluntariado e na
produção de conteúdo voltado para
o diagnóstico precoce do câncer
infantojuvenil.

VALORES
• Respeito • Transparência
• Responsabilidade Social •
• Integridade • Compromisso •
• Apartidarismo •
• Valorização do ser humano

Carta do Presidente

As conquistas foram muitas em 2019! Já começamos o ano
com uma nova sede administrativa! A sede antiga, que fica bem
pertinho e nos abrigou por mais de 15 anos, continua fazendo
parte da nossa história. Agora é inteirinha do bazar, que cresceu
muito e, para continuar crescendo, precisava de mais espaço
para triagem e armazenamento dos produtos, além de ampliação
da área de vendas.
Essa medida foi acertada porque, além de darmos melhores
condições de trabalho para as voluntárias do bazar, tivemos um
crescimento no faturamento de mais de 35%!
Durante os primeiros 6 meses, contamos com a ajuda de dois
“anjos” que contribuíram com boa parte do aluguel da nova sede.
E as conquistas continuaram ao longo do ano.
Para transportar nossos atendidos, realizamos a experiência
de alugar veículos ao invés de comprar. Consideramos que não
vale a pena investir um valor alto num bem que se desvaloriza
rapidamente e tem despesas como IPVA, seguro, manutenção.
Hoje contamos com 2 veículos locados e novamente um “anjo”
colabora com o valor do aluguel.
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Por Celso Rodrigues
Presidente da AHPAS
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Por falar em veículos, em maio passamos a contar com a doação
integral de todo combustível utilizado pela nossa frota, através de
duas redes de postos! Essa doação resultou na economia mensal de
R$ 7.000, que reinvestimos na contratação de mais um motorista,
de uma orientadora socioeducativa e de uma assistente social,
ganho importante para a AHPAS. Além de fundamental para dar
total apoio às famílias, a implantação da área social é necessária
para nos adequarmos às normas da assistência social.
Passamos a receber ainda a doação de seguro, lavagem e
higienização dos veículos e troca de óleo, além de curso de
direção defensiva para capacitar nossos motoristas.
Outra mudança positiva foi a implantação de um calendário
promocional para captação de recursos com mais eventos
espalhados ao longo do ano. Realizamos, entre outros, leilão
7

Carta do Presidente

de vinhos, chá beneficente, jantar no Outback, Pizza do Bem na
pizzaria Esperanza, e até um evento internacional: Ice Cream
Social em Minnesotta – EUA! Além do nosso tradicional Almoço.
Em 2019 também lançamos o novo site da AHPAS (ahpas.org.br)
e uma plataforma digital para doações de forma rápida, segura e
eficiente (doacao.ahpas.org.br).
Todo esse esforço é para procurarmos dar esperança e qualidade de
vida aos nossos atendidos e suas famílias - razão de a AHPAS existir.
E para encerrar, quero compartilhar com vocês um trecho de
uma música do grande Raul Seixas que muito me inspira.
Veja!
Não diga que a canção
Está perdida
Tenha fé em Deus
Tenha fé na vida
Tente outra vez!
Queira!
Basta ser sincero
E desejar profundo
Você será capaz
De sacudir o mundo
Vai!
Tente outra vez!
Tente!
E não diga
Que a vitória está perdida
Se é de batalhas
Que se vive a vida
Tente outra vez!
Atendida Laura, sua mãe e irmã durante a
Festa de Natal em dez/2019.
Foto: Ana Maia Cioffi.

Sobre a AHPAS

A Associação Helena Piccardi de Andrade Silva – AHPAS,
pronunciamos, “a paz”, foi fundada por Tatiana Piccardi e Luiz
Maurício de Andrade da Silva após a perda da filha Helena para
o câncer. Sua criação teve como objetivo garantir o acesso ao
tratamento oncológico a crianças e adolescentes com câncer,
em situação de vulnerabilidade, por meio de acesso gratuito e
especializado aos hospitais através dos serviço de transporte e
apoio sociofamiliar. Ao longo dos anos, a AHPAS cresceu e hoje
se enquadra como um Serviço de Assistência Social à Família.
ASSOCIAÇÃO HELENA PICCARDI DE ANDRADE SILVA - AHPAS
Sede: Rua Joaquim Nabuco, 47 – conj. 12 - Brooklin - São Paulo - SP
Telefone: 5535-2726 I ahpas@ahpas.org.br
Bazar: Rua Joaquim Nabuco, 119 - Brooklin - São Paulo - SP
Telefone: 5096-7667
Doações: CNPJ: 03.873.905/0001-64
Bradesco - Ag. 0450 | CC 123691-1
Itaú - Ag. 0445 | CC 09697-7
Site: www.ahpas.org.br
Plataforma de Doação: www.doacao.ahpas.org.br
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O serviço de acesso ao tratamento via transporte inclui a oferta
de kit lanche para as crianças e os jovens e seus cuidadores.
Em seu retorno para a casa, conta com apoio de orientadora
socioeducativa do Programa Educação em Movimento
oferecendo apoio, acolhimento e conforto.

ACESSO AO
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO

ATENDIMENTO COM
EQUIPE HUMANIZADA
Desde 2000
O acesso por meio de transporte ao tratamento oncológico foi o
primeiro serviço ofertado pela AHPAS a crianças e adolescentes
com câncer, quando da sua fundação. O deslocamento da
residência do atendido até o hospital e o seu retorno após o
tratamento do dia é a garantia de regularidade ao tratamento
tão importante para ampliar as chances de cura do câncer
infanto-juvenil.
A AHPAS atende toda a capital de São Paulo, percorrendo cerca
de 750 km por dia em prol da criança com câncer. As famílias
atendidas pela Associação encontram-se nas regiões mais
periféricas da cidade, enquanto os hospitais de referência ao
tratamento ficam nas áreas centrais da cidade (GRAACC, ITACI,
Hospital Infantil Darcy Vargas, Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo e Instituto da Criança/HC).

Na foto acima estão os motoristas
Rodrigo, Paulo, Ed Carlos, Edson, Alex e
Atílio durante as comemorações do
Dia do Motorista.
Foto: Acervo.
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Em 2019, o serviço de transporte atendeu 56 beneficiários diretos
e cerca de 230 beneficiários indiretos. Além do transporte diário
aos hospitais, a AHPAS levou atendimento através dos demais
programas da Associação.

6 motoristas, 2 educadoras sociais
e 1 assistente social

AGENDAMENTO FLEXÍVEL
tão importante ao contexto do
tratamento oncológico

ITENS DE CONFORTO
NOS VEÍCULOS
Visando o bem estar do paciente e
cuidador: travesseiro, papel-toalha,
sacos plásticos com vedação para
casos de enjoo, álcool gel

MOBILIDADE:
NECESSIDADE
E DIREITO DE
TODOS

APOIO SOCIOFAMILIAR
com os demais
programas da AHPAS

MATERIAIS EDUCATIVOS E
DE ENTRETENIMENTO
nas interações do
Educação em Movimento

KIT DE LANCHE

=

fornecimento de kit lanche para a
família composto por 12 itens
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VILA CLEMENTINO
Associação Cruz Verde

Perus

VILA CLEMENTINO
Hospital São Paulo

Tremendé
Pirituba

Freguesia
do Ó

GUARAPIRANGA
Clube do Cavalo

Santana

Casa
Verde

São Miguel Paulista

Vila
Maria

Itaim Paulista

ITAQUERA
Hospital Santa Marcelina

Lapa

MAPA DA
SOLIDARIEDADE

SÉ

Mooca

Penha
Aricanduva

Pinheiros

Itaquera

Vila
Mariana

Butantã

Vila Prudente
VILA MARIANA
IOP - Insituto de Oncologia Pediátrica
GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer

Irapiranga

Campo
Limpo

MORUMBI
Hospital Infantil Darcy Vargas
SANTA CECÍLIA
Santa Casa de Misericórida

MORUMBI
Hospital Albert Einstein

São Mateus

Cidade
Tiradentes

QUEM SÃO OS NOSSOS ATENDIDOS?
Público atendido pela AHPAS e dificuldades do tratamento

Jabaquara

Santo
Amaro
Cidade
Ademar

M’Boi
Mirim
Capela
do Socorro

PINHEIROS
ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil
(Pertence ao Complexo do Hospital das Clínicas - HC)
PINHEIROS
Instituto da Criança - Hospital das Clínicas - FMUSP

Grajaú
Paralheiros

Residência dos atendidos

Extremos da cidade de São Paulo

Sede da AHPAS

Rua Joaquim Nabuco, 47, conjunto 12/13 - Brooklin, São Paulo/SP

Hospitais especializados

Localizados no Centro e Centro Expandido

Marcilac

Outros centros de tratamento (2019)

Localizados no Centro e Centro Expandido
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prevenindo agravos que possam romper os vínculos familiares
e sociais. Tem-se realizado ações junto às famílias com o intuito
de auxiliá-las em suas demandas sociais e na proteção e garantia
à saúde, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Ao todo foram atendidas 56 famílias/mês ao longo do ano de 2019.
Foram realizadas campanhas de mobilização em prol do tratamento
integral à criança e adolescente com câncer. Dentre os itens que
foram disponibilizados às famílias destacamos os seguintes:

APOIO
SOCIOFAMILIAR

- Suplementos alimentares
- Kits de Higiene e Limpeza
- Cestas básicas

Desde 2019
Atendido Lucas Tadeu (à direita), sua mãe Thaylis e seu
irmão juntos com a colaboradora Elisangela durante a
visita domiciliar realizada pelo Serviço Social.
Foto: Acervo.

SERVIÇO SOCIAL

Em datas comemorativas realizamos a entrega de outros tipos
de itens, como ovos de Páscoa, brinquedos no Dia das Crianças
e sacolas de Natal no final do ano. As orientadoras sociais
desenvolveram junto às famílias com as temáticas “alimentação
saudável” e “diagnóstico precoce”. Foram oferecidas também
oficinas que estimulam a criatividade, o fortalecimento de
vínculos, o ganho de autonomia e o diálogo sadio.

A AHPAS oferece serviços de assistência social a crianças e
adolescentes e seus familiares que se encontram em situação
de alta vulnerabilidade social. Os serviços oferecidos criam um
grande leque de ações que visam o conceito de integralidade
do tratamento oncológico.
No ano de 2019 a AHPAS contratou uma assistente social para
fortalecer os programas e projetos já realizados ao longo de
seus quase 20 anos de atuação na integralidade do tratamento
oncológico, anteriormente ligado ao Serviço Social dos
hospitais parceiros.
Durante os anos anteriores a AHPAS contava com assistente
social voluntária e hoje se enquadra como um serviço de
Assistência Social à Família. O serviço social da AHPAS vem
atuando no fortalecimento da função protetiva da família e
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Atendido Gabriel Jara e sua mãe
Rosimery e o atendido Matias e sua mãe
Giovana durante sua visita à sede da
AHPAS com as colaboradoras Elisangela e
Jéssica. Foto: Acervo.
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Em 2019 tivemos 2 educadores atuando com:

INSTRUMENTO/ATIVIDADES

Escuta
diferenciada

Acolhimento

Interação

Família

Diálogo

Desde 2011
Atendido Matias e sua mãe Giovana
durante o serviço de transporte.
Foto: Acervo.

PROGRAMA EDUCAÇÃO
EM MOVIMENTO

O Programa Educação em Movimento visa promover a cidadania,
incentivar a interação entre atendido e cuidador, auxiliar na
adaptação do tratamento, bem como promover espaço de troca
e escuta atenta. Desde 2011 a AHPAS conta com orientadores
socioeducativos empáticos que atuam durante os trajetos,,
transformando o tempo que seria ocioso em um ambiente
produtivo e saudável à condução do tratamento oncológico. Em
2019 tivemos 2 orientadores atuando com os seguintes objetivos:

=

Resultando em

253

atendimentos

em

2019

OBJETIVOS
• Promover a cidadania;
• Incentivar a interação entre atendido e cuidador;
• Auxiliar na adaptação à realidade da doença/tratamento.
18
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Atendidos durante o passeio ao
Bichomania. Foto: Acervo.

PROGRAMA
LAZER E CULTURA

12

eventos/
ações

400 pessoas
beneficiadas

Desde 2001
Este programa surgiu em 2001, constituindo-se o segundo
serviço mais antigo ofertado pela AHPAS. Seu objetivo é promover
convivência social, entretenimento e lazer para as famílias
atendidas através de eventos culturais e de entretenimento. No
ano de 2019 realizaram-se os seguintes eventos:
Passeio ao Bichomania: visita ao Parque Fazenda, no qual os
atendidos e seus familiares puderam interagir entre si e com a
natureza, por meio de ações especialmente desenvolvidas para eles.
Almoço de aniversário no Outback: os aniversariantes de
cada mês foram homenageados em deliciosos almoços
mensais oferecidos graciosamente pelo restaurante Outback.
Esses encontros se caracterizam por ser uma emocionante
comemoração à vida.
Festa de Natal: festa de final de ano para a qual foram convidados
atendidos e seus familiares, com direito à entrega de presentes
a todos pelo Papai Noel. A festa realizou-se na Casa X Ipiranga,
em generosa parceria.
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Atendidos Douglas, Gabriel Jara, Davi
Lucca e Fernando acompanhados de
seus cuidadores e as Orientadora Sociais
Jéssica e Clécia durante a comemoração
de aniversário no Outback em dez/2019.
Foto: Acervo.

Atendidos em atividades durante a Festa de
Natal em dez/2019. Foto: Ana Maia Cioffi.
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Registro durante uma das reuniões do
Grupo. Foto: Acervo.

GRUPO DE
ESTUDOS SAUDAR
cerca de
450 pessoas
beneficiadas

Sobre a AHPAS

Desde 2013
O Grupo de Estudos Saudar é formado por colaboradores ligados
à atividade fim e voluntários. Os encontros são coordenados
pela Cofundadora da AHPAS, Tatiana Piccardi, e desde 2013 se
dedica a pensar em ações que contribuam para a ampliação e
melhoria dos serviços oferecidos pela AHPAS. Em 2019 o Grupo
promoveu três edições do programa “A experiência de ter câncer
na adolescência: bate-papo com jovens em tratamento”, que
tem como objetivo principal propagar informações importantes
sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil em
escolas. As edições foram realizadas nas seguintes instituições
de ensino: Escola Municipal de Ensino Fundamental José Dias
da Silveira, Instituto de Educação Beatíssima Virgem Maria e
Instituto Federal de São Paulo (câmpus São Paulo).

Desde 2003
O Núcleo Marcela Costa Baptista de Apoio a Pais Enlutados
nasceu em 2003 diante da constatação de que era fundamental
amparar mães e pais enlutados. Após o falecimento de um filho
estes pais precisam de todo o apoio para que, pouco a pouco,
encontrem e estabeleçam um novo equilíbrio em suas vidas. O
Núcleo entra neste momento tão difícil, proporcionando alívio e
conforto e promovendo esperança para a reconstrução do sentido
da vida através dos encontros. Hoje trata-se de um serviço aberto
a qualquer pessoa que esteja em processo de luto.
Parceria com a Fundação Lions com a disponibilização de espaço para
os encontros.

Voluntárias e atendidos após reunião do
Núcleo. Foto: Acervo.

NÚCLEO DE APOIO
A PAIS ENLUTADOS
Marcela Costa Baptista

10

encontros
durante
o ano

30 pais
enlutados

Parceria Institucional
(disponibildade do
espaço)
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Atendida Jade
ANTES
Registro durante uma das reuniões do
Roda. Foto: Acervo.

RODA DE CONVERSA

Desde 2018
O Roda de Conversa foi criado em 2018 a partir da percepção
de que os pais, mães e cuidadores das crianças e dos jovens
em tratamento precisavam de um espaço específico para troca
de ideias e acolhimento. Nos encontros mensais do Roda de
Conversa, todos expressam suas dificuldades, podendo, juntos,
encontrar soluções e fortalecer seus vínculos familiares.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

Acolhimento

24

Acesso à
informação

Fortalecimento
de vínculos

Experiência
compartilhada

Otimismo e
esperança

Interação com o
Serviço Social
da AHPAS

DEPOIS

Oi, meu nome é Jade. Aos 12 anos descobri um câncer,
Leucemia Linfoblástica Aguda, e durante boa parte desse
tempo tive um grande aliado nessa minha luta, a AHPAS, uma
associação maravilhosa que fez toda a diferença! Agradeço
muito a todos e ainda me lembro de cada rosto que me ajudou.

Voluntariado

ADMINISTRATIVO

MOBILIZAÇÃO

Diretoria

Grupo de
Captação

Conselho
Fiscal

Bazar
beneficente

Comitê
Consultivo

Eventos

VOLUNTARIADO
Grupo Saudar
Transporte
Núcleo de Apoio a
Pais Enlutados

Educação em
Movimento
Social

e
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m
e
o
r
t
Cons

Roda de Conversa

ATENDIMENTO

=

96
voluntários
atuantes

+

APOIO SOCIOFAMILIAR

+11
mil
horas trabalhadas

em

2019
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Uma das formas de mobilização em prol do tratamento integral
à criança e ao adolescente com câncer é a campanha pontual.
Ao longo do ano de 2019, a AHPAS realizou campanhas visando
ampliar o apoio material e oferecer conforto às famílias atendidas,
atingindo os objetivos institucionais que são contemplar a
integralidade do tratamento oncológico.

MOBILIZAÇÃO
QUE
TRANSFORMA

SUPLEMENTOS ALIMENTARES
• mais de 100 unidades;
• atendidos em processo de alimentação via sonda.

FRALDAS
• Entrega de mais de 40 pacotes de fraldas para atendidos.

KIT DE HIGIENE E LIMPEZA

16 DE ABRIL
CHÁ BENEFICENTE

AÇÕES EM PROL
DA AHPAS

Este ano aconteceu a 4ª edição do chá e bazar
itinerante em prol da AHPAS. Realizada em
sua quarta edição com bazar itinerante. O
tradicional Chá em prol da AHPAS, realizado por
voluntárias, contou com a presença do atendido
Gabriel Ferreira, compartilhando sua história.

• Apoio da Colgate Palmolive;
• 120 kits com produtos diversos.

PÁSCOA SOLIDÁRIA
• Mais de 200 pessoas beneficiadas;
• Doação da madrinha Eliana

FEIRINHA DO BEM NA JP MORGAN
A AHPAS participou da 1ª Feirinha do Bem do
banco de investimentos JP Morgan. Através da
indicação de um colaborador do Banco, a AHPAS
marcou presença e comercializou produtos
institucionais e do bazar, divulgando a causa.

ADOTE O PASSEIO
• Arrecadação de recursos que possibilitaram momentos
de lazer e cultura para os atendidos, seus cuidadores e
familiares.

BRINQUEDOS

12 DE ABRIL

• Campanha para arrecadação de brinquedos e presentes;
• Entrega no Dia das Crianças e Festa de Natal.
28
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CAMPANHA DO COLÉGIO IPÊ

CAFÉ DAS LATINAS
No ano de 2019 aconteceram três edições do
tradicional Café das Latinas em prol da AHPAS.
Estiveram presentes os nossos atendidos
Mattias, Daniela e Marcela que tiveram a
oportunidade de compartilhar um pouco de
suas histórias.

16 DE JUNHO

Os alunos do 7º ano do Colégio Ipê realizaram
uma campanha de arrecadação de brinquedos
para a AHPAS de setembro a outubro em
comemoração ao Dia da Criança. Na ocasião
puderam fazer uma roda de conversa sobre
solidariedade e voluntariado junto com a
supervisora da AHPAS.

ACELERAÇÃO SOCIAL PHOMENTA E
JOHNSON & JOHNSON

26 DE SETEMBRO a
1 DE OUTUBRO

Em 2019 a AHPAS participou mais uma vez da
Maratona de Aceleração Social, na Semana do
Carinho da Johnson & Johnson. Este programa nos
proporcionouaoportunidadedeobterconhecimentos
da gestão corporativa e aprimorar estratégias para
enfrentar nossos desafios diários. Mais do que isso,
foi uma oportunidade de divulgar nosso trabalho e
encontrar multiplicadores da nossa causa.

DOAÇÃO DE FERROS DE PASSAR
ROUPAS DA UTILPLAST
A loja Utilplast realizou uma campanha de
doação de ferros de passar roupa para AHPAS.
Ao doar seu ferro para o Bazar Beneficente da
Associação os participantes ganharam 20% de
desconto na compra de um novo ferro da marca
Oyster sem fio.
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SETEMBRO

PARCERIA ABRAFILTROS

SETEMBRO a
OUTUBRO

A associação Abrafiltros realizou uma campanha
de arrecadação de alimentos para nossas
famílias durante o mês de setembro e outubro.
Recebemos as doações em novembro, foram
cerca de 200kg de alimentos não perecíveis.
Esta foi a primeira campanha da Abrafiltros para
uma ONG fora do ABCD, onde está localizada.

BAZAR AMIGAS DO BEM

JUNHO A
SETEMBRO

As Amigas do Bem promoveram mais um
bazar para arrecadar recursos em prol da
AHPAS que garantiu o atendimento integral
de 2 crianças por 1 mês.

OUTUBRO
31

Voluntariado

O grupo de Captação de Recursos se reúne semanalmente
na AHPAS. É formado inteiramente por voluntários, e atua
no desenvolvimento de ações que visam captar recursos
para manutenção das atividades, através de planejamento e
execução de eventos e realização de parcerias.

EVENTOS

PIZZA DO BEM
No dia 07 de maio, aconteceu a segunda edição
da Pizza do Bem com a parceria da Cantina e
Pizzaria Speranza. Na ocasião os convidados
puderam também participar com leilão de
camisetas de times de futebol.

7 DE MAIO

JANTAR DO BEM NO
OUTBACK MARKETPLACE

2 DE ABRIL

No dia 9 de junho, foi oferecido pelo Outback
Market Place o “Jantar do Bem” em prol da
AHPAS. Contamos com a participação especial
do nosso mais novo embaixador Cássio Reis,
que vem se engajando e engajando cada vez
mais pessoas na causa da AHPAS, com muita
simpatia e carinho.

9 DE JUNHO

VINHO DO BEM
Em abril de 2019 foi realizado o 1º leilão “Vinho do Bem”. Numa
noite agradável de harmonização e apreciação de vinhos, tivemos
o leilão de vários rótulos doados por grandes importadoras. Toda
a renda foi revertida para crianças e adolescentes em tratamento
do câncer atendidos pela AHPAS.

ICE CREAM SOCIAL EM MINNEAPOLIS

27 DE JULHO
32

No dia 27 de julho, foi organizado em
Minneapolis, EUA, o evento “Ice Cream Social”- o
primeiro evento em prol da AHPAS realizado fora
do Brasil. Foi uma tarde de sorvete e diversão,
com a realização de um leilão silencioso,
com produtos de diversos países, com renda
revertida integralmente para AHPAS.

Eventos

ALMOÇO BENEFICENTE
No dia 3 de novembro aconteceu o
tradicional Almoço Beneficente da
AHPAS no Villa Blue Tree, em São
Paulo. O tema do almoço foi “Juntos
Influenciamos”. Na ocasião tivemos a
participação do ator Cássio Reis e da
apresentadora Regina Volpato como
mestres de cerimônias. Como novidade
em 2019 tivemos um Leilão Silencioso.

Atendido Michel
ANTES

3 DE NOVEMBRO

DEPOIS
CHÁ DO BEM - MMARTAN
No dia 7 de dezembro, a unidade da MMartan
de Moema fez o Chá do Bem em que parte do
valor das peças vendidas na loja foi revertida
em prol da AHPAS.

7 DE DEZEMBRO
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Olá! Meu nome é Michel, eu tive leucemia aos 16 anos e
me tratei no Hospital Darcy Vargas. Hoje já estou curado
e tenho muito a agradecer: aos médicos,enfermeiros,
residentes,auxiliares, doadores, a minha amada mãe e
também a AHPAS.

AHPAS na Mídia

TV GAZETA PROGRAMA TODO SEU
No dia 8 de maio a cofundadora da
AHPAS, Tatiana Piccardi, participou do
programa Todo Seu do apresentador
Ronnie Von, falando sobre maternidade,
luto e a história da AHPAS.

8 DE MAIO

CAMPANHA
JUNTOS INFLUENCIAMOS
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Do dia 20 a 31 de maio a AHPAS lançou
a campanha “Juntos Influenciamos”
no Instagram e Facebook, mobilizando
influenciadores digitais como Maísa
Silva, Cássio Reis, Tom Cavalcante, Luiza
Possi e o cantor Daniel com o objetivo
de arrecadar recursos para a AHPAS.

20 a 31 DE MAIO

37

AHPAS na Mídia

TV ABERTA - PROGRAMA
MULHER MODERNA
No dia 10 de julho, a cofundadora da
AHPAS esteve do programa Mulher
Moderna na TV Aberta falando sobre
como lida com o luto.

Atendida Nathaly
ANTES
10 DE JULHO

DEPOIS

CANAL DO YOUTUBE
AMAR COM MARIANA KUPFER
No dia 11 de dezembro a cofundadora da
AHPAS, Tatiana Piccardi, deu uma entrevista
emocionante no canal do YouTube Amar
com Mariana Kupfer, falando sobre o luto
e o trabalho da AHPAS.

11 DE DEZEMBRO
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Meu nome é Nathali e eu tenho 18 anos. Sou uma exatendida da AHPAS. Comecei meu tratamento em janeiro
de 2016, no Darcy Vargas, quando fui diagnosticada com
leucemia Mieloide Aguda. Durante o meu tratamento a
AHPAS teve grande importância na minha vida. Hoje estou
curada e vou ao hospital a cada 4 meses fazer os exames
de rotina. Cada consulta uma vitória. Estou estudando e
pretendo logo mais estar trabalhando. Continuo seguindo
com foco a realizar meus sonhos e objetivos.

Balanço Social

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

SEDE Brooklin
São Paulo, SP

Bazar
Beneficente

2 Apoio
Sociofamiliar

16
FUNCIONÁRIOS

1 Supervisão

1 Estagiário

1 Financeiro
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1 Comunicação

1 Logística

1 Serviço Social 2 Estagiários
6 Motoristas
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Balanço Social

Balanço Social

DESPESAS

VOCÊ SABIA?

Serviços de terceiros
R$ 51.695

Os custos da AHPAS são reduzidos
significativamente graças às doações de
produtos e serviços pelas empresas apoiadoras
e a grande atuação do trabalho voluntário.

Equipe de atendimento (8),
administrativo (3), estagiário (2),
encargos e benefícios.
Impacto das horas trabalhadas
pelo voluntariado, reduzindo
significantemente os custos com
recursos humanos.

R$ 72.064
Passeios e
eventos
Infraestrutura
R$ 153.235

RECEITAS

Total de
despesas

Outros
R$ 13.324
Pessoas Físicas
e Jurídicas
R$ 379.475

Total de receitas

R$ 1.450.415

26%

23%

R$ 696.213
Recursos
Humanos

Aluguel e condomínio

R$ 234.484
Voluntariado

Prestação de serviços de contabilidade,
TI, limpeza e manutenções prediais.

16%
1%

Bazar
R$ 385.098

Eventos
R$ 330.066
Convênios
R$ 107.968
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R$ 232.663
Atividade fim

R$ 1.440.354

Combustível, seguro, impostos,
aquisição e manutenção dos veículos,
material pedagógico, higienização,
itens de conforto e entretenimento,
material de escritório, telefonia,
internet, correios, uniformes e
serviços bancários.

Eventos, atividades externas de lazer,
cultura e celebrações.

Voluntariado
R$ 234.484

7%
27%

Confira os investimentos que possibilitaram
prestar o atendimento da AHPAS em 2019 com
qualidade, conforto e regularidade.

Acesse o Relatório
de Auditoria Externa
Independente
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Balanço Social

Atendida Ana Heloísa

CERTIFICAÇÕES

ANTES
DEPOIS

Eu sou a Camila, mãe da Ana Heloísa. Gostaria de falar da
minha pequena guerreira que sofreu muito, mas deu a volta
por cima e está curada. Foi atendida pela AHPAS, onde recebeu
sempre muito carinho e atenção. Hoje está linda.
Pode conquistar o mundo!

Instituição isenta do ITCMD
Processo - nº 51220-744163/2017
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Rede de Solidariedade

PATROCINADORES INSTITUCIONAIS

RCG

Assessoria e Consultoria Elétrica Ltda.

PATROCÍNIO

PATROCINADORES EVENTOS/AÇÕES
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Rede de Solidariedade

Rede de Solidariedade

APOIADORES INSTITUCIONAIS

APOIADORES EVENTOS/AÇÕES

APOIO
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Considerações finais

Num livro de que gosto muito, intitulado “Confiança, doação,
gratidão: forças construtivas da vida social”, seu autor, Lex Bos,
nos diz a certa altura:
Precisamos fazer renascer o hábito de doar e agradecer. Ele
pode ser o portal para uma nova moral, uma nova sociedade,
uma nova espiritualidade.

Mais adiante, ele nos diz, referindo-se a um antigo costume de
tribos indígenas norte-americanas:
O que quer que demos de presente, deve ser passado adiante,
não deve ser conservado. Caso, no entanto, seja conservado,
em seu lugar precisa entrar em movimento algo de igual valor,
mais ou menos como uma bola de bilhar que é imobilizada,
mas passa sua energia a outra bola. Seu presente de Natal, você
pode ficar com ele; mas ele perderá seu significado se você
mesmo também não presentear. A dádiva deve permanecer em
movimento.

Estes trechos me dizem muito sobre qual é a grande obra de
nossa AHPAS: movimentar a dádiva que nos foi concedida pela
pequena Helena, que é a oportunidade de praticar o doar e o
agradecer. Tal prática nunca deixou de existir, mas perdeu um
pouco (ou talvez muito) de sua essência espontânea, e despiuse, por razões várias, da consciência do quão importante é para
a vida social plena.
A AHPAS movimenta a dádiva para o seio de um dos campos
mais complexos da experiência humana, que é a vivência do
câncer em crianças e adolescentes. Nesse seio encontramos os
elementos para recuperar o hábito de doar e agradecer, por meio
da ação concreta junto a centenas de famílias que vivenciam o
câncer infanto-juvenil.

Doar e
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Por Tatiana Piccardi
Cofundadora da AHPAS

Acredito firmemente que o trabalho da AHPAS pode, pelas
energias que desperta, pela confiança que desenvolve
entre todos os envolvidos, ajudar a construir, como nos diz
Lex Boss, “uma nova moral, uma nova sociedade, uma nova
espiritualidade”. O que é preciso já está lá, dentro de nós: o
desejo de manter a dádiva em movimento.
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Juntos na busca pela cura. Garanta
o acesso ao tratamento oncológico.
Patrocine o caminho de uma
criança e adolescente com câncer.
Ajude a AHPAS a renovar e ampliar
a frota. Para empresas, tenha
sua marca vísivel no veículo,
por um ano, associando-a com
responsabilidade social e ações na
luta contra o câncer infantojuvenil.
Participe das ações de
voluntariado presencial e/ou
à distância. São diversas áreas
de atuação, entre elas: gestão,
atendimento, mobilização e
administração
Doe roupas, sapatos, acessórios,
itens de decoração, eletrônicos
em bom estado para o Bazar da
AHPAS, uma das nossas principais
fontes de captação.
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Faça como muitas empresas, apoie
com serviços a causa da criança e do
adolescente com câncer.
Colabore com a manutenção das
atividades de atendimento às crianças
com câncer doando mensalmente
através de depósitos, transferências
bancárias ou boleto.
Para Pessoa Jurídica optante pelo
lucro real e que tem benefícios
fiscais ao realizar e para Pessoa Física
optante pela declaração de I.R. no
modelo completo.
Participe das campanhas especiais
para os atendidos em ocasiões
festivas como: Páscoa, Dia das
Crianças, Passeios e Natal. Ajude
também em necessidades específicas
de medicamentos cestas básicas e
cadeiras de rodas.

Instale caixas de doação em
prédios comerciais e residenciais,
clubes, instituições de ensino na
cidade de São Paulo e apoie a
causa da criança com câncer.

Comemore seu aniversário ou realize
uma festa em prol da AHPAS. Como
presente, peça para seus convidados
e amigos fazerem uma contribuição
para a AHPAS, homenageando você e
nossos atendidos.

Doe diretamente pelo nosso link de
doação: http://doacao.ahpas.org.br
Rápido, fácil e seguro!

Instale os cofrinhos da AHPAS em
estabelecimentos comerciais para
arrecadação de fundos à Associação.

ASSOCIAÇÃO HELENA PICCARDI DE ANDRADE SILVA - AHPAS
Informações: parcerias@ahpas.org.br
Site: doacao.ahpas.org.br
Doações: CNPJ: 03.873.905/0001-64
Bradesco - Ag. 0450 | CC 123691-1
Itaú - Ag. 0445 | CC 09697-7
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