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A SOMOS TODOS HERÓIS

E se você pudesse mudar a vida de uma criança?
A Somos Todos Heróis é uma ONG jovem e digital
que transforma a vida de crianças que necessitam
de tratamentos de saúde ao redor do país.
Unimos pessoas como você, que estão dispostas
a fazer a diferença na vida de alguém,
incentivando a prática solidária por meio de
doações diretas e resgatando o heroísmo que
reside em cada um de nós. Trazemos toda a
temática dos super-heróis, que remete a muitas
memórias de infância e, ao mesmo tempo,
transforma o feito de ajudar numa ação leve,
divertida e impactante.

MISSÃO Transformar a vida de
milhares de crianças que precisam de
tratamentos de saúde ao redor do
mundo,despertando o herói que cada
um de nós tem dentro de si.

VISÃO Imaginamos
um mundo onde as
crianças não tenham
mais que abrir mão da
sua diversão,
vitalidade e educação
devido a ausência de
recursos e
tratamentos que
garantem a sua saúde.

Seja um herói na vida de uma criança que precisa
de tratamento de saúde!
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PROPÓSITO
Perseguir algo maior que si mesmo, trabalhando com
paixão pelo seu propósito, desaﬁando-se a chegar cada
vez mais longe e encarando novos desaﬁos.

Em toda instituição a cultura, ou seja, o conjunto de
valores, hábitos e crenças compartilhados pelos
integrantes é de extrema importância já que, auxiliam na
tomada de decisão e no direcionamento das ações de
cada um dos membros da organização. É fundamental
às entidades ﬁlantrópicas e que dependem de dinheiro
coletivo, que seus colaboradores adotam e propaguem
os valores da organização, garantindo o respeito e a
conﬁança da sociedade.

Nossos valores resultam em pessoas de conﬁança; que
estão sempre prontas para ajudar.
Propósito + Senso de dono +
Desempenho + Maturidade + Aprendizado
= PONTA FIRME

SENSO DE DONO
Você não é parte da STH, você é a STH. Pensar e agir
como dono, fazendo escolhas difíceis e tratando cada
doação como se fosse sua.
DESEMPENHO
Você toma iniciativas, fazendo sempre o melhor possível e
mantendo-se ﬁrme rumo aos seus objetivos. Entender
que não saber não é motivo para não saber. Ao contrário,
é o primeiro passo para ampliar as habilidades.
MATURIDADE
Questionar ações que não estão de acordo com nossos
valores, propor caminhos e assumir a responsabilidade
pelo próprio trabalho - sem culpar terceiros. Você escuta
bem, ao invés de agir rapidamente, conseguindo ter um
melhor entendimento e você apenas diz coisas sobre
seus colegas que diria frente a frente.
APRENDIZADO
Incentivar a criatividade e a experimentação, tornando a
inovação algo cotidiano. Ter sede de conhecimento e
fome de aplicação, desaﬁando pressupostos existentes e
sugerindo abordagens melhores. Buscar modelos já
existentes, aprendendo com eles: copiar antes de
inventar.
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Ao passar por uma avenida movimentada da minha
cidade, observei um pai parado no semáforo com uma
placa escrito "Campanha Ajuda o Enrique". Ele me
contou toda a história de seu ﬁlho, Enrique, que sofreu
paralisia cerebral e precisava realizar uma cirurgia que
estava há mais de 3 anos tentando conseguir. Diante
daquela cena, a ideia de criar a Somos Todos Heróis
veio à mente, com a possibilidade de unir tecnologia e
pessoas com vontade de mudar a realidade do
Enrique e de outros milhares de crianças que precisam
de tratamentos de saúde e cirurgias em nosso país.
Desde então, com o início da ONG, temos conseguido
arrecadar dinheiro para ajudar várias famílias em
situações semelhantes.
“Just DO something that’s useful. Anything. Then
everything else starts straightening out.”
Igor Marinelli, fundador da Somos
Todos Heróis (The Purpose of Life is
Usefulness | TEDxInsper)

Sobre a STH, para mim, o principal valor é o
desempenho. O objetivo da ONG é ajudar com coisas
pontuais e de forma rápida, então precisamos ter uma
cultura de alto desempenho e devemos nos mover
para que as coisas aconteçam, trabalhando em
equipe.
Para transformar a vida de mais crianças por todo o
Brasil precisamos de um planejamento estratégico
consolidado, com metas reais e atingíveis, procurando
agir com inovação. Que um mundo onde as crianças
tenham recursos e tratamentos que garantem a sua
saúde seja nossa motivação para um crescimento
constante.
Flavia Bastos Junqueira,
Presidente da Somos Todos Heróis
( abr/20- out/20)
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A Isabelly, diagnosticada com paralisia cerebral, recebeu
uma cadeira de banho, fraldas, lenços higiênicos e
medicamentos.

A Maria, que tem microcefalia devido ao zika vírus,
conseguiu sessões de hidroterapia.

Os irmãos aranha, ambos com hemimelia fibular
congênita, ganharam sessões de fisioterapia.

Obs: Devido à pandemia, não estamos realizando visitas desde 2019
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40

91

MISSÕES CONCLUÍDAS

FAIXA ETÁRIA
das crianças e
adolescentes

40
5
eventos

Ajudamos
famílias em
12 estados e
em 4 regiões
do país
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As doações que recebemos são realizadas
majoritariamente em nossa plataforma online. Lá, o doador
pode optar por doar diretamente a uma missão especíﬁca
que estiver em andamento ou, também, se tornar um
guardião da ONG realizando doações mensais.

Do valor recebido por
Doações para Missões são
destinados às Missões

Na Somos Todos Heróis prezamos pela transparência das
nossas atividades e recursos. Por este motivo, estamos
frequentemente atualizando nossos doadores por meio de
demonstrativos e informativos.
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O sucesso a longo prazo da Somos Todos Heróis é
resultado de todo trabalho que foi desenvolvido pela
ONG desde a sua fundação. Foram diversas
diﬁculdades e desaﬁos enfrentados, principalmente em
um ano atípico como 2020. Mas, nosso crescimento e
resultado são motivados pela mudança na realidade da
vida de diversas crianças brasileiras, e somados à
disposição e proatividade de nossos membros, nossos
avanços têm crescido exponencialmente.
- Raquel Valle, CEO
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