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Acenda o seu melhor e aqueça
o coração do seu próximo!

E-mail: voluntariado@santacasago.org.br
Telefone: (62) 3254-4229
Whatsapp:(62) 99286-5297

voluntariado.scgo

MISSÃO
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
DOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES
EM TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GOIÂNIA, PROMOVENDO A
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, A GERAÇÃO DE
CONHECIMENTO E A HUMANIZAÇÃO, ATRAVÉS DO
TRABALHO VOLUNTÁRIO, CONSCIENTE E RESPONSÁVEL.
VISÃO
SER UM AGENTE TRANSFORMADOR, FORTALECENDO O
CONCEITO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO E
FAVORECENDO A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE
MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
VALORES
COMPROMISSO
ÉTICA
CIDADANIA
FILANTROPIA
INTEGRIDADE
SOLIDARIEDADE

Acenda o seu melhor e aqueça
o coração do seu próximo!
E-mail: voluntariado@santacasago.org.br
Telefone: (62) 3254-4229
Whatsapp:(62) 99286-5297

voluntariado.scgo

VOLUNTARIADO

Os Rios Não Bebem Sua Própria água;
Bela Reflexão
Inaugurado no dia 16 de janeiro no ano de
2018, com a presença ilustre do
Reverendíssimo Bispo Dom Washington, a
Superintendente Geral da Santa Casa de
Misericórdia Dra. Irani Ribeiro de Moura, o
Coordenador da Área de Voluntariado
Psicólogo Roberto Ribeiro de Moura e a
presença de inúmeros voluntários da
Instituição.

"Os rios não bebem sua própria água; as
árvores não comem seus próprios frutos. O sol
não brilha para si mesmo; e as flores não
espalham sua fragrância para si. Viver para os
outros é uma regra da natureza. (...)
A vida é boa quando você está feliz; mas a vida
é muito melhor quando os outros estão felizes
por sua causa".
Papa Francisco

Desde a abertura do
Voluntariado, foram
criados vários
projetos para
incentivar o amor ao
próximo, a fé,
projetos que
trouxeram alegria, e
o mais importante,
uma melhor
experiência de
acolhimento aos
pacientes
internados no
hospital.

Imagina, a nossa primeira doação foi de uma
paciente internada que nos doou com um
grande sorriso no rosto 7 reais. Este dinheiro se
encontra moldurado na sala do voluntariado
como parte da nossa história.

CORTE E BARBA
SOLIDÁRIO
Projeto em parcerias com barbearias e
voluntários, onde é realizado o corte de
cabelo e barba dos pacientes que
encontram-se a muito tempo no hospital.

CHOCOLATINHO DA
LEITURA
Projeto Chocolatim da leitura visa um
trabalho terapêutico através dos recursos
da leitura e distração. O projeto também
conta com contadores de Histórias.

ESCUTANDO COM O
CORAÇÃO

O CABELO CRESCE A
SOLIDARIEDADE APARECE

Consiste num trabalho humanizado e
terapêutico de acolhida e escuta
empática, no qual os voluntários, doam
parte do seu tempo para acolher os
pacientes, escutando suas histórias,
suas alegrias e tristezas advindas de seu
tratamento.

Programa de recebimento de mechas de
cabelos e confecção de perucas para os
pacientes em tratamento oncológico e
outros diagnósticos que tem como sintoma
a perda dos cabelos.

BAZAR DA
GENEROSIDADE

COFRINHO - DOE COM
AMOR E SALVE VIDAS

Projeto de arrecadação de roupas
através da doação dos funcionários do
hospital e da comunidade, realizamos
um abençoado bazar com preços
simbólicos e todo o valor arrecadado é
revertido aos pacientes através de
compras de materiais de higienes e
confecção de projetos de humanização.

Projeto que tem a finalidade de captar
recursos para o Hospital e despertar a
solidariedade na comunidade. Consiste na
distribuição de cofrinhos em formato de
casinhas em lojas parceiras da Santa Casa
de Misericórdia de Goiânia.

DESDE 2018
FORAM
REALIZADOS MAIS
DE 15 BAZARES.

POSSO AJUDAR?

PROJETO PEV
Nosso ponto de coleta de materiais
recicláveis, visando a sustentabilidade.

Voluntários neste projeto, prestam serviços
de assistência humanizada nas recepções
do Hospital, direcionando o paciente para
o local correto dos exames, ou consultas
tendo um impacto positivo na diminuição
de sua angústia.

PROJETO CAPELANIA

Este projeto conta com a participação de
músicos que usam a sua arte como
instrumento terapêutico na atuação com
os nossos pacientes.

Projeto de apoio espiritual realizado em
parceria com a Capelania do Hospital.
Neste projeto há uma anamnese de
demandas espirituais que avalia a
necessidade de uma intervenção através
do Instrumento FICA evoluído em
prontuário médico.

PROJETO SANTO CAFÉ

HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS
DA ALEGRIA

MUSICOTERAPIA

Projeto de distribuição de bolachas, café,
chá e suco aos pacientes ambulatoriais e
acompanhantes que visitam o Hospital.

Projeto de humanização através do riso
visando o impacto positivo das emoções,
alterando o humor e a fisiologia dos
pacientes internados no hospital.

ENTREGA DE
CERTIFICADOS
ÁREAS TÉCNICAS

Contamos com um super voluntariado
nas áreas técnicas no Hospital. Áreas
contempladas são: Enfermagem, Técnico
de Enfermagem, Psicologia, Nutrição,
Fonoaudiologia, Farmácia e Fisioterapia.

Certificados entregues para os voluntários
que atingem mais de 3 meses de ação
voluntária na Instituição.

CAPACITAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS
No decorrer de todos esses anos, já foram
capacitados mais de 500 voluntários,
juntando todas as áreas: Técnicas e
Sociais.

VOLUNTÁRIOS PRÁTICAS
INTEGRATIVAS
Projeto de inserção de práticas
integrativas complementares na Saúde
(PICS) no ambulatório de oncologia.

HOMENAGEM AOS
MÉDICOS PELO DIA DO
MÉDICO

FEIRINHA NOSSA CASA

PALESTRA EM ESCOLAS,
DESENVOLVENDO A
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
DOE SENTIMENTOS
POSITIVOS

OUTUBRO ROSA

NATAL PARA OS
PACIENTES INTERNADOS

DOAÇÕES DE PARCEIROS
DA SANTA CASA

DOAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL ORGANIZADA

DOAÇÕES DE INSUMOS E
EPI´S

DOAÇÕES DE APARELHOS
HOSPITALARES

Caixa Econômica Federal
Agência: 1842 Operação: 003
Conta Corrente: 00003105-0
CNPJ: 01.619.790/0002/31

CAPTACAODERECURSOS@SANTACASAGO.ORG.BR

Doações Pelo Site:
https://santacasago.colabore.org

FRALDAS GERIÁTRICAS M /G /XG;
SABONETE LÍQUIDO;
ESCOVA DENTAL;
DESODORANTES;
ABSORVENTES;
HIDRATANTE CORPORAL;
BARBEADOR;
PENTE DE CABELO;
CREME DENTAL;
LENÇOS UMEDECIDOS;
SHAMPOO E CONDICIONADOR;
LIVROS LITERÁRIOS;
ROUPAS, CALÇADOS E BIJOUTERIAS;
BOLACHAS, CAFÉ E ALIMENTOS DIVERSOS.

