Projetos desenvolvidos pela AMICCA
Associação dos Amigos da Infância com Câncer
Garantir o tratamento e os subsídios necessários
para as crianças, adolescentes, e adultos com
câncer , visando à cura e a qualidade de vida
desses pacientes. Esse é o objetivo da AMICCA,
que para cumpri-lo com excelência criou diversos
projetos para melhor amparar os assistidos e
seus familiares nesse momento, onde as
condições
psicosociais
influenciam
significantemente os resultados do tratamento.
Projeto
Acolhimento
Primeira fase da chegada da criança à
instituição. Análise da realidade psicosocial da
criança
e
sua
família,
propiciando
um
atendimento adequado a realidade do assistido
frente às dificuldades sociais, emocionais,
econômicas e outras enfrentadas em todo o
processo que envolve o diagnóstico e tratamento
dessa insidiosa doença que é o câncer.
Programa de Geração de Trabalho e Renda
Criado para capacitar pais de crianças assistidas
pela AMICCA, ensinando uma profissão e dando
suporte para que eles consigam ingressar no
mercado de trabalho ou melhorar a renda
familiar.
Dr.Cura
Tudo
Grupo de voluntários, que se vestem de doutores
palhaços para levar alegria às crianças, e adultos
internados. O objetivo é desmistificar o medo do
tratamento, renovando as esperanças dos
pacientes.
Projeto
Ser
Forte
Acompanha a família, a criança ou adolescente,
após o diagnóstico de fora de possibilidade de
cura, até o seu óbito, no contexto psicológico e
social,
visando
uma
melhor
preparação,
enfrentamento e recursos dos envolvidos.
Projeto
Encontro
Reuniões mensais oferecidas aos pais e parentes

dos nossos pacientes infanto-juvenis onde é
repassado um grande volume de informações e
orientações indispensáveis, que proporcionam
melhor aceitação e participação deles durante
todo o tratamento, promovendo a educação para
a saúde e visando atingir todo o núcleo familiar.
Arteterapia
O isolamento natural em que um jovem paciente
tende a se projetar é combatido com atividades
que possibilitam que crianças, adolescentes e
acompanhantes possam, por meio das suas
mãos, minimizarem sua dor, visando à melhora
do seu estado geral, sempre respeitando o
tempo de cada um.

