IDEIAS PARA PROJETOS

CÂNCER INFANTIL

OFEREÇA INSTRUÇÕES
• Aumente a conscientização do clube sobre o câncer infantil, realizando uma palestra instrutiva com um profissional de
saúde privada ou pública no clube ou distrito.
• Colabore com a equipe de um hospital do câncer infantil local para aprender sobre as necessidades dos pacientes e
familiares. Reúna ideias sobre maneiras como o clube pode resolver os principais desafios e carências.
• Pesquise e desenvolva uma lista de organizações locais do câncer infantil em sua comunidade para apoiar projetos
futuros.
• Identifique eventos locais de defesa da causa relacionados ao câncer infantil e explore maneiras de se envolver.

AÇÃO // INICIANTE

AÇÃO // INTERMEDIÁRIO

AÇÃO // AVANÇADO

• Identifique centros do câncer infantil e lares
de apoio nas proximidades para solicitar uma
lista de desejos ou necessidades. Faça uma
campanha para doar os itens solicitados.
• Prepare refeições saudáveis para as famílias
com crianças que estejam em tratamento.
Isso pode ser feito em colaboração com
outros membros da comunidade para garantir
que a família receba alimentos regularmente.
• Colete materiais recicláveis e doe os lucros
para uma organização do câncer infantil.
• Escreva cartões com votos de melhoras e
os leve a um centro local de tratamento do
câncer.
• Doe apoio financeiro ou vale-compras para
as famílias carentes identificadas ou para um
centro de tratamento do câncer infantil nas
proximidades. Isso poderia cobrir despesas
como gasolina, estacionamento, comida,
custos médicos etc.
• Faça ou compre chapéus, bonés, lenços de
cabeça ou cobertores novos para doar aos
centros de tratamento do câncer infantil.
• Seja voluntário em um evento de angariação
de fundos de uma organização local do
câncer infantil.
• Organize uma campanha comunitária para
montar uma brinquedoteca para a diversão
das crianças pacientes.
• Participe de um evento de doação de sangue
ou registro de medula óssea para beneficiar o
tratamento do câncer.

• Colabore com uma organização que faz
perucas para crianças com câncer para
coletar e doar cabelos.
• Ofereça serviços de reforço escolar para
crianças com câncer, seus irmãos ou
oportunidades de aprendizagem de adultos
para os pais.
• Organize um evento com um centro de apoio
ao câncer para tirar fotos da família.
• Aumente a conscientização sobre o câncer
infantil por meio da distribuição de panfletos
informativos, anúncios de serviço público de
rádio ou campanhas de mídia social.
• Proporcione entretenimento para crianças
em um centro de tratamento ou hospital local
para crianças com câncer. O entretenimento
pode incluir visitas sociais para ler livros e
jogar, organizar uma festa sazonal ou passar
um tempo com os irmãos das crianças
pacientes.
• Ofereça suporte financeiro para os
medicamentos e serviços de apoio
essenciais. As necessidades médicas
fundamentais podem incluir suprimentos
para quimioterapia, suplementos nutricionais,
equipamentos médicos, funcionários
essenciais etc.
• Participe de uma atividade voluntária em um
acampamento do câncer infantil.
• Organize um evento comunitário de
conscientização sobre o câncer infantil, como
uma caminhada, corrida ou distribuição de
panfletos.

• Familiarize-se com o cadastro para o
transplante de medula óssea. Se não
houver um no seu país, confira o que seria
necessário para criá-lo.
• Organize um evento de defesa da causa para
impactar as políticas governamentais sobre o
câncer infantil.
• Compre e equipe veículos para transporte de
pacientes e familiares no trajeto de ida e volta
ao hospital.
• Seja voluntário em estabelecimentos de
alojamento existentes para suporte ou
estabeleça um novo.
• Faça perucas com o modelo de cabelo de
personagens (por exemplo, super-herói,
princesa) para crianças com câncer.
• Organize um workshop com médicos
especialistas em oncologia infantil para
pediatras, enfermeiras, pessoal médico
relacionado ou pais para treinar sobre o
diagnóstico precoce do câncer infantil.
• Organize um retiro divertido de meio dia para
as famílias das crianças em remissão ou
irmãos das crianças com câncer.
• Forneça mobiliário para salas de espera
para as famílias e amigos das crianças com
câncer.
• Organize e facilite uma atividade em um
acampamento do câncer infantil.
• Crie mini-cozinhas em hospitais ou lares de
apoio para preparação e abastecimento de
alimentos.
• Organize uma angariação de fundos para uma
organização do câncer infantil ou para uma
família local que tenha sofrido o impacto do
câncer infantil.
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