Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer

Plano de Trabalho
O Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer – Casa Ninho, entidade civil, filantrópica e
beneficente, atua recebendo crianças e adolescentes com câncer e transplantados, de todo o Brasil e
países adjacentes, durante o tratamento em Hospitais de São Paulo.
No início dos anos 90, as estruturas da saúde pública destinadas ao tratamento do câncer
infantil estavam totalmente saturadas, o que provocava uma série de transtornos, inclusive o
abandono do tratamento. Diante desse problema, um grupo de médicos sentiu a necessidade de dar a
mais crianças carentes, a oportunidade de tratamento.
A união desses profissionais com pessoas e instituições da comunidade fez surgir o Centro de
Apoio à Criança Carente com Câncer – CACCC, regularmente constituído de acordo com os
Estatutos aprovados em Assembleia Geral, de 6 de junho de 1994, registrados no 3º Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, São Paulo, Capital em 7 de julho de 1994, em microfilme n.
224.729, é uma associação civil, de direito privado, de fins filantrópicos e de caráter beneficente,
educativo, cultural e de assistência social.
As atividades tiveram início em 14/11/95. Pouco a pouco, o CACCC foi recebendo
mantimentos e encontrando maneiras de se desenvolver. Em 2008 o CACCC ganhou a marca Casa
Ninho.
Apesar das dificuldades de hospedar os pacientes em imóveis não adaptados e com vários
lances de escadaria, atendemos até a presente data aproximadamente 4.000 crianças e adolescentes,
juntamente com suas mães, o que dobra o número de hospedagem da Casa Ninho.
Segue quadro de atendimento dos pacientes no período de 2016 a 2021.
Atendimento dos pacientes
Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021
Crianças
132
135
148
209
70
68
Adolescentes
71
70
53
56
18
41
Pacientes e mães ficam hospedados na Casa Ninho, de forma ininterrupta durante todo o
período de tratamento e o atendimento ao público é feito pelos colaboradores, de segunda a sextafeira das 09h às 17h.
Vale ressaltar que os encaminhamentos são realizados através do serviço social dos hospitais
em contato com a assistente social da Casa Ninho.
O Corpo Diretivo da Casa Ninho atua de forma não remunerada, totalmente voluntária.
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A entidade possui 08 funcionários: 1 assistente administrativa (44 horas semanais – celetista),
1 assistente social (30 horas semanais – celetista), 1 recepcionista (40 horas semanais – celetista), 1
motorista (40 horas semanais – celetista), 2 cozinheiras (40 horas – celetista) e 2 auxiliares de
serviços gerais (40 horas semanais – celetista), todos com trabalho remunerado, e um quadro de
aproximadamente 50 voluntárias (4 horas semanais), não remuneradas, que auxiliam no
entretenimento das crianças e nas atividades do bazar beneficente.
A manutenção da casa é feita através de doação de pessoas físicas, jurídicas e sócios
contribuintes; telemarketing próprio sendo estruturado; bazar beneficente; eventos realizados pelo
voluntariado e também doações diversas como alimentos, material de limpeza, roupas, sapatos,
brinquedos, eletrodomésticos e outros objetos, que, quando não utilizados na Casa de Apoio, são
comercializados no bazar beneficente.
Uma das preocupações da Casa Ninho é com a lisura de suas ações e de seu nome, por isso a
transparência em nosso trabalho é fundamental.
A edificação – Unidade I (Adolescentes): Av. Aclimação, 786 Aclimação – CEP 01531-000
São Paulo /SP – CNPJ: 00.113/842/0001-50, foi cedida em comodato pelo Hospital AC Camargo
(Fundação Antônio Prudente), renovado a cada 5 anos, com 140m2 de construção em um terreno de
180 m2, e, com acomodações para 11 adolescentes e 11 acompanhantes do sexo feminino. A casa
possui oito quartos, sala de visitas, sala de refeições, cozinha, depósito de material de limpeza,
lavanderias e sala de aula com instalações de biblioteca e informática.
O imóvel – Unidade II (Crianças): Rua Almeida Torres, 264 – Aclimação – CEP 01530-010 –
São Paulo/SP – CNPJ: 00.113.842/0002-30, foi cedida em comodato por família da comunidade pelo
período de 60 anos. Originalmente, acomodava 18 crianças e 18 acompanhantes do sexo feminino,
com uma área de 800 m², sete quartos, uma quitinete para isolamento, lavanderia, cozinha, sala de
refeição, sala de visita, sala de TV, brinquedoteca e sala de aula.
Para viabilizar o transporte dos hóspedes há dois veículos, uma Kombi e uma Sprinter, além
de uma Pick-up para retirada de doações.
As crianças e as mães são orientadas na parte de higiene pessoal, higiene da casa, alimentação
e organização geral. Desenvolvem atividades como trabalhos manuais, desenhos e músicas.
Durante o ano de 2005 a Casa Ninho recebeu aprovação para firmar um convênio com o
Município de São Paulo e implantou uma classe (sala de aula) para Ensino Fundamental I, com uma
Professora do Município, na Unidade II, na Rua Almeida Torres, 264, na qual são dadas aulas de
reforço escolar, mantendo contato com a escola de origem da criança, minimizando o tempo e a
distância durante o tratamento hospitalar evitando o abandono escolar.
Em 2019 foi aprovado um novo contrato com PMSP disponibilizando mais uma professora
para o Ensino Fundamental II.
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A Casa Ninho tem como objetivos gerais:
1. Assegurar o acolhimento de crianças e adolescentes carentes com câncer ou transplantados;
2. Promover a assistência social através de orientação e acomodação adequadas aos pacientes e
familiares durante o tratamento, evitando internações desnecessárias;
3. Colaborar com os hospitais e os Departamentos de Pediatria Oncológica de hospitais, nas
áreas de pesquisa clínica, diagnóstica e correlatas;
4. Aproximar e congraçar médicos pediatras e pessoas interessadas, voluntárias, para formação
de núcleos de assistência clínica, psicológica e social à criança e ao adolescente carente com
câncer ou transplantado e a seus familiares.

Diretor Presidente – Marcelo Nadólskis
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