Doação com destinação 2017/2018
Fonte

Valor

Destinação

Status

Projeto “Eu sou meu Porta-voz” (Deten)

R$ 40.029,90

Aquisição de um aparelho de tecnologia assistida

Em execução

Projeto “Fazendo Arte” (Banco do Brasil)

R$ 40.000,00

Oficinas de arte para as crianças hospitalizadas

Aguardando convênio

Projeto “Primeira Alimentação” (UBER)

R$ 309.863,00

Reforma e custeio o Lactário do Martagão Gesteira por 1 ano

Aguardando convênio

III Corrida Colorida (2017)

R$ 74.395,00

Os recursos serão usados na reforma da Oncologia e na aquisição dos seguintes
itens: bandeja térmica para almoço, maca para transporte seguro, nove
cateteres de PICC e fixados para PICC

Em andamento

II Corrida Colorida (2016)

R$ 49.000,00

Compra de PICCs para a Oncologia

Concluído

Reforma de parte do ambulatório e construção de um espaço Jeunesse Kids,
com brinquedos, livros, entre outros

Concluído

Jeunesse Kids

R$ 134.607,65

Mc Dia Feliz 2017

Os recursos advindos da campanha coordenada nacionalmente pelo Instituto
R$ 336.998,00 Ronald McDonald serão utilizados para compra de cateteres tipo Port a Cath e
Pic

Aguardando convênio

Mc Dia Feliz 2016

R$ 344.197,43 Os recursos serão utilizados na obra de reforma do ambulatório da oncologia

Em execução

II Jantar do Bem

R$

O evento aconteceu no Restaurante Amado, no dia 18 de maio de 2017, e teve
arrecadação revertida para Criação do Espaço de Convivência dos Cuidadores de
Concluído e inaugurado
49.433,00 Crianças da Unidade de Treinamento para Desospitalização (UTD). A obra teve
um custo de R$ 34.000,00. O saldo restante foi revertido em melhorias das
enfermarias da UTD.

Programa Adote um Leito

R$

83.000,00

Eempresas parceiras adotam um leito (ou mais) do hospital por um ano, doando
Em andamento
R$ 1.000,00 mensalmente para seu custeio e manutenção

Inauguração do Espaço de
Convivência dos Cuidadores de
Crianças da UTD, em outubro

Programa Adote um
leito tem repasse de
R$ 1 mil mensalmente
de empresas parceiras

