
OFEREÇA INSTRUÇÕES
•	 Aumente a conscientização sobre o câncer infantil, realizando uma palestra instrutiva com um profissional da saúde 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.

IDEIAS PARA PROJETOS
CÂNCER INFANTIL 

AÇÃO // INICIANTE
•	 Identifique os centros do câncer infantil 

das cercanias e forneça materiais para 
artesanato, quebra-cabeças e jogos 
para crianças que estejam fazendo 
terapia ou tratamento.

•	 Prepare refeições saudáveis para famílias 
com crianças que esteja em tratamento.

•	 Poste artigos mensais sobre o câncer 
infantil no site do clube ou distrito e 
mídia social.

•	 Ofereça livros e revistas relacionados 
com o apoio aos pacientes de câncer 
para a escola ou biblioteca local.

•	 Escreva cartões com votos de melhoras 
e os leve a um centro local de tratamento 
do câncer.

•	 Ofereça vale-compras a famílias 
carentes identificadas ou a um centro 
de tratamento do câncer infantil das 
proximidades. Estes cartões poderiam 
cobrir despesas como gasolina, 
estacionamento, comida, etc.

•	 Faça ou compre chapéus, bonés, lenços 
de cabeça e cobertores novos para doar 
aos centros de tratamento do câncer 
infantil. 

AÇÃO // INTERMEDIÁRIO
•	 Ajude a coordenar os preparativos para o 

deslocamento até o local de tratamento 
da família de uma criança com câncer.

•	 Dê aulas particulares para crianças 
com câncer, bem como os respectivos 
irmãos.

•	 Patrocine a participação de uma criança 
em um acampamento ou atividade 
relativa ao câncer infantil.

•	 Através de fotografia, documente para 
uma família a jornada pela qual passam 
com filhos em tratamento.

•	 Aumente a conscientização sobre o 
câncer infantil através de anúncios de 
serviço público no rádio, campanhas na 
mídia social ou a exibição pública de um 
filme sobre o câncer na infância.

•	 Proporcione entretenimento para 
crianças em um centro de tratamento ou 
hospital local para crianças com câncer. 

•	 Organize um retiro de fim de semana 
para famílias de crianças com câncer 
em remissão.

AÇÃO // AVANÇADO
•	 Forme um grupo de apoio para aqueles 

afetados pelo câncer infantil, como 
pacientes, cuidadores e sobreviventes.

•	 Organize um acampamento do câncer 
infantil.

•	 Desenvolva um programa de refeições 
saudáveis para assegurar que as 
crianças com câncer estejam bem 
nutridas durante o tratamento e 
enquanto estiverem em remissão. 

•	 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.

•	 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.

•	 Saiba mais sobre as opções de 
alojamento temporário para as famílias 
cujos filhos são pacientes de centros 
de tratamento do câncer. Voluntarie-se 
em estabelecimentos existentes para 
alojamento ou estabeleça um novo. 
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