FUNDAÇÃO DO RIM – Semeando Superação

RELATÓRIO SOCIAL
Trimestre Janeiro – Fevereiro – Março 2022

Apresentação da instituição
A Fundação do Rim é uma organização social sem fins lucrativos que está localizada na Rua Castro Alves, 617, no bairro Joaquim Távora em
Fortaleza. Desenvolve há 15 anos suas ações através de projetos voltados para divulgar a importância da prevenção e diagnóstico precoce
da doença renal crônica e para a reinserção social dos pacientes que na fase avançada da doença, se submetem à terapia de substituição da
função renal (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal).
Tem como missão promover ações para a prevenção da Doença Renal Crônica e a reinserção social dos pacientes renais crônicos, contribuindo
para o seu bem estar, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Tem como visão ser referência nacional como uma Instituição de
excelência, voltada para prevenção da doença renal crônica, assistência social ao paciente renal e capacitação de profissionais de saúde em
nefrologia. Nossos valores são pautados por Respeito, Ética, Solidariedade, Humanização, Transparência, Credibilidade e Qualidade de Vida.
Nosso público alvo são pessoas acometidas com a Doença Renal Crônica em tratamento dialítico. Atendemos cerca de 400 pessoas
mensalmente.
A Fundação do Rim propõe uma ação interventiva para melhorar a qualidade de vida dos pacientes através do desenvolvimento dos seguintes
projetos: Projeto Artes e Ofícios, que oferece cursos profissionalizantes, capacitação, geração de renda e desenvolvimento socioeconômico
aos pacientes e seus familiares; Projeto Conhecer, que divulga para a sociedade, informações sobre a doença renal crônica, visando à
prevenção da doença e seus tratamentos (diálise e transplante renal), Projeto Renascer, facilita o acesso de pacientes renais aos exames do
pré-transplante, de difícil acesso no serviço público e que são indispensáveis a realização de um transplante renal, Projeto Amigo do Rim, que
tem o objetivo amparar os pacientes em situação de vulnerabilidade social nas questões emergenciais, como a fome, através da doação de
cestas básicas.
Anualmente doados cerca de 1.500 cestas básicas, encaminhamos 100 pessoas (pacientes renais e seus familiares) para cursos
profissionalizantes, agendamos 30 pacientes para realização de exames preparatórios para transplante renal e cerca de 600 pessoas foram
beneficiadas em campanhas de prevenção a doença renal crônica, onde verificamos pressão, glicemia, calculamos IMC e prestamos orientação
clinica com enfermeiros, nutricionistas e médicos.

Apresentação de contas - receita
• VALORES RECEBIDOS DO PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR
Janeiro de 2021
RATEIO: NÃO HOUVE
SORTEIO: R$000
Fevereiro de 2021
RATEIO: R$ 525,56
SORTEIO: R$000
Março de 2021
RATEIO: R$ 1.075,00
SORTEIO: R$000

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR

Janeiro de 2021
DESPESA 1: Não houve depósito - Quantidade Valor R$XXX,XX

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR

Fevereiro de 2021
DESPESA 1: Compra de 09 cestas básicas - Valor R$
525,56.

Apresentação de contas - despesa
• DESPESAS PAGAS COM A RECEITA DO PROGRAMA
SUA NOTA TEM VALOR

Março de 2021
DESPESA 1: Compra de 18 cestas básicas
Valor R$ 1.075,00

Registros e anexos
Entrega de cestas básicas do Projeto Amigo do Rim:

Registros e anexos

OBRIGADO!

