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APRESENTAÇÃO
A Corporación Ayuda al Niño con Artritis 
Crónica Juvenil nasce com o objetivo de dar 
apoio aos pacientes e suas famílias rumo a 
compreensão desta doença crônica, e buscar 
a melhoria constante das políticas públicas 
em benefício destas crianças e adolescentes.

Durante seus 26 anos de existência, um dos 
principais projetos era contar com um espaço 
que seja um centro de encontro para as 
famílias, un lugar de acolhimento para 
pacientes que precisam deixar seus lares para 
chegar às regiões onde especialistas atendem 
e, acima de tudo, um lugar onde se pode 
receber cada paciente que requer nosso 
apoio.

Assim nasce o projeto “Centro de 
atendimento de pacientes com doenças 
imunorreumatológicas da infância”, 
passaram-se 10 anos desde o início desta 
ideia onde buscamos espaços nas diferentes 
estabelecimentos de propriedade do governo 
para conseguir viabilizar um espaço de 
acolhimento para os pacientes.

RESULTADOS
Em 2019 conseguimos com que nossa busca 
de tantos anos desse frutos, e no mês de 
outubro deste ano recebemos um imóvel sob 
a forma de empréstimo por 5 anos por parte 
do estabelecimentos de propriedade do 
governo Ministério de Bens Nacionais do 
Governo do Chile.

O imóvel estava inabitável e o acordo com os 
estabelecimentos de propriedade do governo 
é que nossa organização é que o organiza 
para nossos propósitos.

Depois de receber a propriedade nosso país 
passou por um processo social que levou um 
estrondo social, seguida por uma pandemia 
mundial; isso não impediu nosso processo de 
construção e habilitação deste imóvel que 
está tomando forma para acolher os 
pacientes e seus familiares.

Hoje contamos com espaços para o trabalho 
administrativo, e cuidado de pacientes, e 
estamos na segunda fase de construção das 
acomodações para receber famílias que 
devem viajar para receber atendimento 
médico e reabilitação.

CONCLUSÕES
Graças ao apoio do programa Coaching 
Leadership  conseguimos sistematizar nossos 
projetos e gerar alianças no mundo privado, 
conseguindo estruturar a forma como 
trabalhamos para convocar os diferentes 
atores com quem temos contato.

Nosso objetivo hoje é profissionalizar o 
trabalho que fazemos implementando as 
diferentes ferramentas aprendidas, para 
poder aumentar os recursos monetários e de  
pessoal, permitindo assim que novas famílias 
cheguem hoje a Anacroj e tenham o melhor 
cuidado que pudermos oferecer.

Para continuar crescendo é fundamental 
sistematizar e aprender com o caminho 
percorrido, partilhar experiências e continuar 
profissionalizando o nosso trabalho.


