Acompanhe neste Informativo Eletrônico, o balanço dos serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc),
durante o último mês de dezembro 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 visite a nossa sede na Rua do Futuro, 855, Aflitos.

Agradecimento

O

O Projeto Árvore Solidária, do Nacc, foi um sucesso, graças ao apoio de empresas e da população. Em 2013, foram
arrecadados 1020 brinquedos que foram doados às crianças no Natal, 23% a mais em relação à campanha do ano
anterior. Em nome de todas as crianças albergadas no núcleo, que receberam os brinquedos, o Nacc agradece a
mobilização das empresas participantes: Contornare Clínica de Estética, A Geradora, Plexos, Executive Trade Center,
Cehope, Suati, Chilli Beans e Ogilvy, além das pessoas físicas que participaram retirando as tarjetas em nossa árvore pública!
Que essa Corrente do Bem se torne ainda mais forte neste novo ano.

Jornada de Voluntários
do Nacc 2013

N

o dia 12 de dezembro, no Auditório do Nacc, foi realizada a Jornada do Voluntário, para celebrar a passagem do Dia
Internacional do Voluntário, comemorado em 5 de dezembro. Com o intuito de confraternizar e levar informação e
educação aos voluntários, a Jornada trouxe uma programação com palestras, atividades lúdicas e um sorteio com
brindes doados por parceiros do Nacc. “Este evento é uma forma de agradecer as atividades desempenhadas pelos
voluntários ao longo do ano, uma oportunidade de fazer um congraçamento de todo mundo”, frisou a presidente do Nacc,
Arli Pedrosa. Após a abertura da jornada, a presidente do Nacc apresentou o balanço das ações do Nacc realizadas em 2013.
Em seguida, foi apresentado o 1º painel com o tema "Ações Educativas ao Paciente Oncológico", com a participação de Arli
Pedrosa (Presidente do Nacc), Hélio Monteiro (Vice-presidente do Nacc), Kelly Lins (Terapeuta Ocupacional do
IMIP/Cehope) e Cristiane Paes (Professora da Sala de Aula do Nacc). A jornada contou com a palestra da psicooncologista
Ângela Damásio, que veio especialmente do Rio de Janeiro para abordar o tema "Aspectos Psicopedagógicos do Paciente
Oncológico" .

RESULTADOS NACC 2013 (DEZEMBRO)
269 Usuários Albergados
24 Novos Usuários admitidos na Casa de Apoio
151 Usuários em trânsito (não albergados e recebendo benefícios através do NACC)
Procedimentos odontológicos. Sendo (45) usuários, (00) acompanhantes com os
seguintes atendimentos: 07 a laserterapia, 10 aplicações de flúor e 66
83 atendimentos simples. Total de 83 procedimentos.
0 Acompanhantes de usuários beneficiados com Atendimento Odontológicos
38 Usuários beneficiados através do Programa de Suplementação Alimentar
161,8 Kg de leite em pó beneficiando as crianças albergadas na Casa de Apoio
18 Usuários beneficiados com alimentação especial prescrita pelo médico
1.126 Nº de Diárias mensais utilizadas na Casa de Apoio
11.144 Nº de Refeições servidas a usuários e acompanhantes
N° de Fraldas descartáveis distribuídas, sendo 946 tipo geriátricas e 3.541 infantil
4.487 tamanhos variados
430 Nº de produtos de higiene pessoal para os usuários
0 Nº de Usuários beneficiados com Kit escolar
2.755 Nº de Vales transportes disponibilizados por tipo, sendo:
2.210 Tipo A
537 Tipo B
8 Tipo D
124 Nº de Usuários do interior beneficiados com subsídios para transportes
190 Nº de Famílias beneficiadas com cestas básicas
,
0 Nº de Mães acompanhantes
beneficiadas através do Programa Saúde da Mulher
* Nº de Atendimentos de usuários na Fonoaudiológico
80 Nº de Atendimentos com os usuários no Fisioterápico
3 Nº de Usuários beneficiados com material ortopédico
1 compensação de 05 cm para calçado
2 cadeiras de rodas (empréstimo).
106 Nº de Alunos cadastrados na Classe Hospitalar da Casa de Apoio, sendo:
19 Educação Infantil/Pré Escolar
24 Ensino Fundamental I
6 Ensino Fundamental II
0 Ensino Médio
57 EJA (Ensino de Jovens e Adultos)

(*) Profissional em férias
Obrigado!
Agora você pode fazer doações ao NACC através de nosso site. Acesse www.nacc.org.br e saiba mais.

