Acompanhe neste Informativo Eletrônico, o balanço dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc),
durante o último mês de novembro 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.

II Jornada de Voluntários do Nacc

A

tualmente, o Nacc possui centenas de voluntários, que dedicam quatro horas,
no mínimo, semanalmente, para realizar atividades com as crianças da
instituição. Para homenagear essas pessoas pelo Dia Internacional do
Voluntário (5 de dezembro), o Nacc realizou em sua sede, no dia 10 do mesmo mês, a II
Jornada de Voluntários.
Coordenada pelo setor de Eventos do Núcleo, a Jornada contou com uma vasta
programação, que incluiu palestras de profissionais renomados, atividades lúdicas e
sorteios de brindes. “O evento é uma forma de agradecer aos voluntários pelos serviços
prestados durante o ano. A iniciativa também visa estimular o trabalho voluntário”,
ressaltou a presidente do Nacc, Arli Pedrosa.
O evento debateu quatro temas: Câncer Infantil - o que você precisa saber,
apresentado pela médica oncologista-pediátrica do IMIP Kaline Maciel; a Presença
amorosa no aqui e agora, debatido pelo presidente da Federação Latino-Americana
de Análise Bioenergética (FLAAB) e autor de artigos nacionais e internacionais, o
psicólogo e consultor Jayme Panerai; Câncer e cinema: a sessão já vai começar e Vírus
ataca voluntários!, temas apresentados pelo vice-presidente do Nacc, Hélio Monteiro.
“Mais uma vez o evento foi um sucesso. Agradecemos a todos os voluntários presentes,
a comissão organizadora, parceiros que doaram os brindes e todos os palestrantes que
se dispuseram a participar do evento”, pontuou Arli Pedrosa.

RESULTADOS NACC 2014 (NOVEMBRO)
274 Usuários Albergados
24 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
117 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Procedimentos odontológicos. Sendo (87) usuários, (01) acompanhantes com os
seguintes atendimentos: 26 a laserterapia, 12 aplicações de flúor e 106 atendimentos
131 simples. Total de 131 procedimentos.
1 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
36 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
141 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
12 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.227 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
10.335 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo 300 tipo geriátricas e 2522 infantil
2.822 tamanhos variados
279 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
1.996 Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
1.611 Tipo A
381 Tipo B
4 Tipo D
101 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
219 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
0 Nº de Mães acompanhantes beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
104 Nº de Atendimentos de usuários na Terapia Ocupacional
54 Nº de Atendimentos de usuários na Fonoaudiológico
96 Nº de Atendimentos com os usuários no Fisioterápico
8 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
2 muletas canadenses (par)
1 cadeiras de rodas (und)
2 Órteses MMII (und)
3 Cadeiras de rodas (empréstimo) Unid
89 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
23 Educação Infantil/Pré Escolar
16 Ensino Fundamental I
10 Ensino Fundamental II
0 Ensino Médio
40 EJA (Ensino de Jovens e Adultos)

Obrigado!
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Agora você pode fazer doações ao NACC através de nosso site. Acesse www.nacc.org.br e saiba mais.

