Projeto: Casinha Feliz

JUSTIFICATIVA
A habitação tem um papel fundamental na vida do individuo e é condição
necessária para que este esteja protegido e reconhecido enquanto cidadão.
Neste sentido, vale ressaltar que a saúde do individuo está intimamente
relacionada com a questão ambiental e social. É nesta perspectiva que o
Projeto Casinha Feliz se fundamenta, por reconhecer que é preciso garantir à
criança e adolescente com câncer e doenças hematológicas crônicas uma
moradia que assegure proteção, higiene e bem-estar, enquanto requisitos
indispensáveis para a promoção e recuperação da saúde.
Realizamos periodicamente visita domiciliar para que possamos observar as
condições e necessidades as quais nossos paciente encontram-se em sua
moradia, e verificamos que na sua maioria são precárias para que ela tenha um
bom desempenho em seu tratamento, e sabemos que as boas condições
favorecem sua recuperação, justificando-se assim a importância do projeto em
seu tratamento.
OBJETIVO GERAL
Realizar reformas em ambientes dos domicílios dos pacientes e disponibilizar
moveis e utensílios domésticos visando garantir a criança e ao adolescente
com câncer e doença hematólogica crônica assistidas pela Instituição, um lar
que permita condições dignas de sobrevivência, contribuindo para o tratamento
e recuperação da sua saúde.

OBJETIVO ESPECÍFICO – 1
Visitar o domicilio, para avaliação da necessidade da

reforma, moveis e

utensílios domésticos e seleção dos pacientes a serem beneficiados.

OBJETIVO ESPECÍFICO - 2
Elaborar o projeto e aquisição de material com qualidade com menor preço.
OBJETIVO ESPECÍFICO – 3
Acompanhamento na execução da reforma, através de visitas no local da
reforma.

METODOLOGIA
Para participar do projeto no aspecto relacionado à reforma do domicilio,
deverão ser seguidos os passos abaixo:


O responsável do paciente deverá preencher um formulário no serviço
social de solicitação e participação no projeto.



O serviço social irá realizar visitas domiciliares para conhecimento e
levantamento das reais necessidades (econômicas e estruturais).



Mobilização de parceiros (voluntários e doações)



O serviço social irá proceder à elaboração de um relatório a partir da
entrevista e de uma visita domiciliar.



No ato da doação será solicitado a assinatura do responsável no termo
de comodato, obrigando-o zelar pelo bem doado, ficando sob sua
responsabilidade a manutenção.

RECURSOS

De acordo com a disponibilidade financeira de recursos próprios e de parceiros.
RESULTADO ESPERADO
Melhorias na moradia como planejada.

