Acompanhe neste Informativo Eletrônico, o balanço dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc),
durante o último mês de março e o que foi possível fazer com a doação que recebemos de vocês. E para os que ainda não são
parceiros do Nacc e desejam abraçar esta causa em prol das crianças e adolescentes com câncer, basta entrar em contato conosco
através do telefone: (81) 3267.9200 ou visitar a nossa sede na Rua do Futuro, 855, Aflitos.

Novos produtos da grife Nacc

A

A coleção de produtos institucionais do Nacc
ganhou o reforço com a chegada de novos itens,
como canecas, braçadeiras e porta chuteiras,
além das camisas alusivas à Copa do Mundo 2014. São
quatro modelos diferentes que trazem os mascotes do
Nacc jogando futebol e torcendo pelo Brasil. Todos os
produtos da grife podem ser encontrados pelo público na
sede do NACC e nos estandes itinerantes que percorrem
a cidade. Toda a renda obtida com a venda desses
produtos é integralmente destinada às ações
desenvolvidas pela entidade em prol das crianças e
adolescentes com câncer.

RESULTADOS NACC 2014 (MARÇO)
297 Usuários Albergados
28 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
125 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Procedimentos odontológicos. Sendo (65) usuários, (01) acompanhantescom os
seguintes atendimentos:09 a laserterapia, 22 aplicações de flúor e 107
138 atendimentos simples. Total de 138 procedimentos.
1 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
23 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
150,8 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
7 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.184 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
9.920 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo326 tipo geriátricas e 1603 infantil
1.929 tamanhos variados
312 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
0 Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
1.066 Tipo A
297 Tipo B
0 Tipo D
69 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
216 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
0 Nº de Mães acompanhantes beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
56 Nº de Atendimentos de usuários na Fonoaudiológico
90 Nº de Atendimentos com os usuários no Fisioterápico
1 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
1 cadeira de banho
93 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
22 Educação Infantil/Pré Escolar
24 Ensino Fundamental I
7 Ensino Fundamental II
0 Ensino Médio
40 EJA (Ensino de Jovens e Adultos)
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Agora você pode fazer doações ao NACC através de nosso site. Acesse www.nacc.org.br e saiba mais.

