relatório
de atividades
a n o d e e x e r c ic io 20 21

Sobre a AACC/MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 1998 e, desde então, dá suporte a crianças e adolescentes com câncer de 0 a 19
anos, de todo o Mato Grosso do Sul e até de alguns países próximos, sempre junto de uma acompanhante. A instituição é sem fins lucrativos e já atendeu mais
de 1.500 assistidos em 24 anos de trabalho.

Como
funcionamos?

Mensagem da Presidente

Na CASA DE APOIO os assistidos e seus acompanhantes recebem
atividatodo o suporte, com hospedagens, cinco refeições diárias, ativida
des lúdico-pedagógicas, atendimentos multiprofissionais e classe

Mir Cop
Presidente da AACC/MS

hospitalar.
No CETOHI os assistidos recebem o tratamento infantojuvenil oncoonco
pediátrilógico. Nele, atuam médicos especialistas em cancerologia pediátri
ca, hematologia, hemoterapia e em transplantes de medula óssea.
Tem
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da

equipe

de

apoio

do

Hospital

Regional de Mato Grosso do Sul como cirurgiões pediátricos,
médicos intensivistas, cirurgiões de tórax, endocrinologistas,
neurologistas, entre outros.

O ano de 2021 nos trouxe muitos desafios! Mas contamos com a solidariedade
da população que nos acolheu e atendeu ao nosso chamado. Assim, uma vez
mais, pudemos cumprir nossa missão com excelência. Para 2022, esperamos
novos caminhos e que nossa rotina de eventos e atendimentos possam
retomar à sua normalidade.

Nossos números
em 2021

No CETOHI foram realizadas:

3.312

Atendemos 204 crianças e adolescentes, sendo 85 na
Casa de Apoio e 119 no CETOHI. Destes, 64 foram casos novos.

Consultas

604

Internações

Nossos assistidos receberam:

15.097

Atendimentos
Multiprofissionais

4.740

Hospedagens

38.040
Refeições

1.730

Cestas Básicas
e Sociais

Glíci Sar

Mãe do Matheus, assistido da AACC/MS

A AACC/MS foi
recebeu todo o
além de fazer
AACC/MS pelo

muito importante no tratamento do Matheus porque ele
tratamento que precisou e também muito carinho e amor,
amizades com outras crianças. Só tenho a agradecer à
seu trabalho lindo e maravilhoso. Somente gratidão.

Arrecadações

Despesas
Para ter acesso às despesas e outras receitas da AACC/MS, acesse nosso site e
confira o Balanço Social Compilado: www.aacc-ms.org.br

Como ajudar a AACC/MS?
Tornando-se nosso voluntário
Destinando parte do seu Imposto de Renda à instituição
Adquirindo produtos dos nossos Bazar e Brechó permanentes
Em 2021, em razão da pandemia, tivemos por mais um ano que suspender nossos
tradicionais eventos, como o Arraiá da AACC/MS e os bazares e feirões. Por isso,
contamos, sobretudo, com a solidariedade do povo sul-mato-grossense.
Durante o ano recebemos diversas doações de alimentos, produtos de higiene e
limpeza, além de outros itens como roupas, calçados, acessórios e brinquedos em
uma corrente de boas ações.

Doando brinquedos, calçados, roupas, alimentos
e materiais de higiene e limpeza
Atendendo ao chamado da nossa Central de Doações,
via telefone
Fazendo doações em dinheiro pelo nosso site, por meio da
nossa conta corrente:
Banco do Brasil, Agência: 4211-0, Conta Corrente: 1968-2
CNPJ: 02.502.223/0001-82

Sino da vitória

Quem faz
a AACC/MS?
Além da equipe de colaboradores, com profissionais experientes em suas áreas,

É importante a gente se convencer que

grande parte do trabalho na instituição é executada por seus voluntários.

cada dia que passa é uma vitória a
mais. Confiem em um futuro em que

Ser voluntária na AACC/MS é

você possa dizer:

um aprendizado! A vivência

Eu venci, agora é hora de recomeçar
novamente com uma nova história.

com os assistidos e as acom-

Wilfrido Davi, 20 anos, curado. Tocou o

panhantes nos ensina a não

Sino da Vitória em 2021.

Mar ana
Voluntária há 17 anos

perder a fé e a esperança e
também a nos tornar pessoas melhores.

Sino da vitória - a cada cura, uma badalada; a cada dia, esperança renovada!
Quando um dos nossos assistidos recebe alta do tratamento contra o câncer infantojuvenil, ele é convidado a tocar o Sino da Vitória ao lado de sua família.
Nós temos 2 sinos, um na Casa de Apoio e outro no CETOHI e suas badaladas se espalham pelos corredores, levando uma mensagem de esperança e cura.
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Inomções
(67) 3322-8000
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Eneço
Av. Ernesto Geisel, 3475
Bairro Orpheu Bais

FAZ UM PIX:pix@aacc-ms.org.br

