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APRESENTAÇÃO

A CASA DE SANTA RITA, é uma Organização Social Civil, integrante
da Rede Socioassistencial do município de Ibiúna/SP, sendo uma associação de direito
privado, sem fins lucrativos, de atendimento de forma continuada, permanente e
planejada na área da Assistência Social, na modalidade de Instituição de Longa
Permanência para Idosos – ILPI, inscrita no CNPJ sob o nº 49.315.666/0001-28, com
sede na Rua Dr. Gabriel M. da Silva, 330, Centro, Ibiúna, São Paulo/SP, CEP 18150000, que tem por finalidade prestar serviços socioassistenciais a idosos em estado de
vulnerabilidade social, na condição de semi-dependentes e independentes, através de
atendimento integral e institucional, proporcionando-lhes proteção social especial de
alta complexidade, nos termos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, da
Resolução/CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 e da Resolução/CNAS nº 16, de 05
de maio de 2010, com acolhimento institucional, apresenta o Relatório das Atividades
que foram desenvolvidas no ano de 2017.
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 2017

1. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Art. 5º - A Casa de Santa Rita tem como finalidade a prestação de serviços gratuitos
de assistência social, de proteção social especial – Alta Complexidade – Serviço de
acolhimento institucional para idosos - na modalidade de atendimento e defesa e
garantia de direitos, e na modalidade de atendimento de casa-lar, dentro dos
parâmetros do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003 e Lei nº 8.742, de 07 de dezembro
de 1993 e suas alterações, sem distinção de pessoas, são ainda finalidades:
a) Promoção e acesso a benefícios e serviços socioassistenciais e políticas públicas,
fortalecendo a rede de proteção social de assistência social do território;
b) Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência,
violência e ruptura de vínculos;
c) Promover ações com o objetivo de restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
d) Atuar na defesa e garantia de direitos das famílias e usuários atendidos pela
associação;
e) Acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
f) Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social,
proporcionando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e
respeito mútuo;
g) Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais
internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e
possibilidades do público;
h) Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a
realização de atividades da vida diária; proporcionando a sua independência e o
auto-cuidado;
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2. OBJETIVOS

2.1 GERAL
Acolher idosos a partir de 60 anos de idade, oferecendo assistência integral, estimulando
a sociabilidade, integração a vida comunitária e principalmente contribuindo para a sua
qualidade de vida, efetivando e garantindo os seus direitos.

2.2 ESPECÍFICOS
2.2.1Incentivar aos Idosos o desenvolvimento de capacidade para a realização de
atividades da vida diária, bem como o desenvolvimento de condições para a
independência e ao autocuidado. Preservando a identidade dos idosos e oferecendolhe um ambiente de respeito e dignidade.

2.2.2 Proporcionar aos idosos atividades e acesso aos programas culturais, de lazer
e esporte, mantendo-os ativos e independentes, para realizar todas as atividades do
cotidiano, melhorando o desempenho das rotinas diárias e integrando nos grupos e
ocupações que elevem a sua autoestima, proporcionando prazer e alegria de viver,
pois, essas atividades em grupo favorecem a troca de experiência deixando o
indivíduo mais envolvido, socialmente.

2.2.3Integrar-se à rede de serviços socioassistencial, buscando a preservação dos
direitos e deveres do idoso no município, assim proporcionando cuidados médicos
e terapêuticos em diversas especialidades.
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3. ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos utilizados no custeio do ano de 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

2017

%

188.197,86

13,88%

Pessoas Jurídicas em Valores

49.660,49

3,66%

Pessoas Físicas em Gêneros

178.218,76

13,14%

8.489,51

0,63%

15.011,85

1,11%

Campanha da Nota Fiscal Paulista

156.928,60

11,57%

Eventos (almoços, jantares e bazar beneficente)

122.963,83

9,07%

719.470,90

53,04%

328.890,54

24,25%

Doações de bens Patrimoniais

0,00

0,00%

Soma

0,00

0,00

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna (Conv.
Rede Suas)

38.755,90

2,86%

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna (Conv.
Verba Estadual)

67.090,80

4,95%

Origem das Doações Recebidas
Pessoas Físicas em Valores

Pessoas Jurídicas em Gêneros
Trabalho Voluntario

Soma
Origem da Contribuição Recebidas
Contribuição dos Idosos – Lei n.º 10.741/2003
Receita de Doações de Bens Patrimoniais

Receita com Convênios sem restrições
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Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Soma

90.000,00

6,64%

195.846,70

14,44%

112.161,12

8,27%

1.356.369,26

100,00%

Receitas Financeiras
Receita de Aplicação Financeiras
Total das doações recebidas
(-) Receita não utilizada no custeio do período
Déficit de receita (utilização de fundos)
Soma
Receita Liquida utilizada no custeio

152.033,62
152.033,62

10,08%

1.508.402,88

100,00%

Observação:
Durante o ano, um total de 39 idosos, participaram com 70% da parcela de
seus benefícios, nos termos do art. 35 da Lei 10.741/2003. Conforme aprovação em Ata
pelo Conselho Municipal do Idoso, em 25/09/2005.
Os recursos foram totalmente aplicados priorizando as necessidades básicas
como: alimentação, medicamentos, vestuários adequados e cuidados à saúde. Atividades
ocupacionais diversas e também atendimentos especializados, que contribuíram para a
garantia de uma qualidade de vida melhor. A entidade também atendeu 02 idosos, sem
qualquer participação financeira, concedendo a estes, também, os mesmos direitos nos
atendimentos.

4. INFRAESTRUTURA

( X ) própria (

) alugada

(

A sede da organização é:
) cedida
( ) outros: _________________________________
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ESPAÇOS

QUANTIDADE

Recepção

01

Sala de Espera

01

Quartos

14

Cozinha

01

Refeitório

01

Copa

01

Almoxarifado

02

Roupeiro

02

Sala da Assistente Social

01

Sala de Atividades Manuais

01

Sala da Administração

01

Posto de Enfermagem

01

Sanitários

18

Oficina

01

Arquivo Morto

01

Lavanderia

01

Capela

01

Vestiário Feminino

01

Vestiário Masculino

01

8
Posto de Enfermagem
Refeitório

Fachada

Quarto

Cozinha

Área Externa

5. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Este serviço está descrito na tipificação CNAS 109, como:
Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e até
o grau II de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente,
de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio
com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a
família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de
abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
9

5.1 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

O atendimento na entidade possui característica domiciliar, acolhe os idosos,
assegurando a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência, de forma continua,
bem como o acesso as atividades de lazer promovida pela entidade e pela comunidade. Para
consecução do bem estar individual e coletivo, a casa assistiu-os durante as vinte e quatro horas
do dia, visando o atendimento ás necessidades básicas e reconstrução de vínculos familiares,
comunitários e social. As ações foram desenvolvidas de forma coordenada com os demais
serviços oferecidos pela entidade, planejadas e executadas pela equipe multidisciplinar na área
da saúde, garantindo-lhes atendimento médico e fisioterápico; providenciando medicamentos,
alimentação, higiene, internações em hospitais e proporcionando-lhes ainda atividades diversas
de lazer e bem estar.
As atividades que foram desenvolvidas contribuíram no processo de envelhecimento
saudável, na autonomia de convivência social, no fortalecimento dos vínculos familiares,
convívio comunitário e na prevenção de risco social. Levando em consideração a vivência em
grupo, experimentações artísticas, culturais, esportivas e lazer na valorização das experiências
vividas pelos idosos.
Os passeios foram organizados por grupos de voluntários, que fizeram a programação
para o ano todo, com o objetivo de proporcionar aos Idosos, momentos de lazer e diversão,
saindo da rotina diária sempre com a supervisão da equipe técnica da entidade e da assistente
social.
As atividades desenvolvidas durante o ano foram voltadas à cultura e lazer, pelas
Escolas da Cidade, junto com os alunos e professores, Grupos de Catequese, Grupo da Melhor
Idade, Universitários, Grupo de Voluntários com atividades diversificadas, Grupo de Músicos e
parceria com a Secretaria de Assistência Social que se organizaram para desempenhar as
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atividades na entidade, garantindo a troca de experiência e a aproximação entre jovens, adultos e
crianças, fazendo uma interação entre gerações, incluindo o idoso na sociedade.
Também foram realizados cultos ecumênicos, por vários grupos religiosos que passaram
mensalmente pela entidade, fortalecendo assim a espiritualidade de cada um.
A aproximação e fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de visitas e encontros
nas festas e comemorações, em datas festivas, na entidade.
Em 2017, iniciamos com atendimento à 43 idosos. No decorrer do período ocorreram 2
(dois) acolhimentos, encaminhados pela rede publica de Assistência Social do município de
Ibiúna; houveram 02 (duas) desinstitucionalização, um pelo motivo de não se adaptar as
rotinas da entidade e voltou para o convívio familiar e outro saiu por livre e espontânea vontade.
Registramos ainda, a ocorrência de 06 (seis) óbitos, terminamos o ano com 39 (trinta e nove)
idosos, onde foram realizados os seguintes atendimentos:

5.1.1. Reabilitação Física:
a) Promovemos atendimentos de reabilitação e manutenção das habilidades, por meio de
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, onde foram realizadas sessões de fisioterapia e
fonoaudióloga, procurando sempre humanizar o atendimento, para que o idoso sinta-se
amparado e confortado, mantendo-se em atividade, elevando sua autoestima, proporcionando
uma vida saudável e o bem estar físico e mental. A fisioterapia é realizada com o objetivo de
prevenir problemas de articulação, locomoção, dentre outros relativos à autonomia pessoal,
além de promover atividades de reabilitação aos idosos dependentes. Campanha de vacinação
da gripe comum . O setor de enfermagem realizou procedimentos da área, tais como: preparação
e administração de medicações, prescritos por médicos, agendamento de consultas, curativos e
cuidados necessários ao idoso.
b) Foram desenvolvidas atividades para melhorar a qualidade de vida dos idosos, nos auxílios e
estímulos à AVDs (atividades da vida diária), tais como: higiene oral e corporal, vestir-se,
locomoção, tricotomia facial, etc.
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5.1.2. Grupo de Convivência: Um ambiente para resgatar a sociabilidade perdida, assim
podendo fazer com que os idosos se interajam entre si, desenvolvendo habilidades, através das
atividades que são oferecidas, como: apreciação de musicas de diversos gêneros, caminhadas,
roda de conversa, jogos, leitura e organização do ambiente, resgatando assim uma vida social
ativa, com o convívio de grupo de pessoas da mesma idade, bem como convivência com
diferentes faixas etárias, proporcionando troca de experiências e informações, e assim
promovendo a inclusão social.
5.1.3. Música para Melhor Qualidade de Vida do Idoso: Projeto realizado durante o ano,
com apresentações de vários grupos de músicos voluntários, com diversos estilos musicais tais
como: Sertaneja Raiz, Concerto Musical de Piano, Musica Clássica, Gospel/Religiosa, MPB,
entre outros, que passaram pela instituição nos finais de semana, trazendo a musica para alegrar
o ambiente dos idosos, resgatando as lembranças do passado, contribuindo para a prevenção de
doenças como a depressão, garantindo-lhes qualidade de vida na terceira idade, aumentando a
longevidade e contribuindo no processo de envelhecimento saudável.
5.1.4. Dia da Beleza: Durante o ano passaram pela entidade, voluntários e Escola de
Cabeleireiros que vieram promover o dia da Beleza, com corte, penteado de cabelo, serviço de
manicure e pedicure e maquiagem, elevando a autoestima e proporcionando alegria aos idosos.
VISITAS DE ESCOLAS, IGREJAS E GRUPO DE VOLUNTÁRIOS.
A entidade recebeu várias visitas durante o ano de 2017, de diversos grupos que realizaram
festas em datas comemorativas, café da manhã, lanche da tarde e projetos intergeracionais
realizados pelas escolas da cidade, com a finalidade de promover a interação dos idosos com os
jovens, crianças e a Sociedade.
VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A Casa de Santa Rita foi convidada a participar de um Ato Solene na Assembleia
Legislativa e as idosas, junto com o Diretor Social, representaram a instituição.
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PASSEIO NO PESQUEIRO OSATO

FESTA DO DIA DO TRABALHO NO SUPERMERCADO IBIÚNA
Os idosos foram convidados para participarem da festa do trabalho junto com os
funcionários do Supermercado, onde foram bem recepcionados.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO TRADIÇÃO DA CIDADE
A festa de São Sebastião é uma tradição na cidade que acontece todos os anos e os
idosos foram prestigiar o evento, visitando a imagem de São Sebastião na Igreja Matriz.
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VISITA AO RESIDENCIAL MARIA LUIZA SÊNIOR
Realizaram um passeio no Residencial Maria Luiza Sênior que é um Lar de idosos, onde
passaram o dia interagindo com os idosos residentes da casa.

CONFECÇÃO DO TAPETE DE CORPUS CHRISTI
As idosas participaram junto com a comunidade na confecção do Tapete de Corpus
Christi.

VISITA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO
Os idosos receberam durante o ano a visita dos alunos de diversas escolas do
município, que vieram fazer o café da manhã, lanche da tarde, apresentação de música,
teatro e campanha de arrecadação de alimentos.
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ALMOÇO TEMÁTICO
Foi realizado um Almoço Italiano em parceria com os alunos do curso de cozinha da
ETEC de Mairinque/SP e o Diretor Social da instituição, com animação de um cantor
tocando e cantando musicas Italianas.

ATIVIDADES CINAI
A instituição em parceria com o Centro Integrado Novo Arco- Iris – CINAI, onde os
idosos freqüentaram durante o ano, uma vez na semana, para fazer diversos exercícios físicos,
com a orientação e supervisão de um Educador Físico e Fisioterapeuta.

CAMPEONATO DE JOGOS
No decorrer do ano a entidade e escolas da cidade realizaram vários campeonatos de jogo de
dominó com os idosos, com o intuito de promoverem o lazer e diversão.
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ALMOÇO SINPEEM PARK HOTEL
Os idosos fizeram um passeio no Sinpeem Park Hotel, onde tiveram um dia de lazer.
Almoçaram, passearam, de barco e charrete, no final da tarde participaram de uma Festa
Junina.

BAILE DE CARNAVAL
A festa de carnaval foi organizada pelo Diretor Social

e voluntários que estiveram

presentes para animar os idosos, contanto também com a presença da banda “Lyra Unense”,
que tocou e cantou marchinhas carnavalescas.

FESTA JULINA
A entidade, junto com um grupo de voluntários e o Diretor Social, organizou uma Festa
Julina, com muita musica e quadrilha, onde todos os idosos participaram.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO
Na comemoração do Dia do Idoso, foi realizada uma semana de atividades, promovidas
pelo Fundo Social de Solidariedade a e Secretaria de Assistência Social, como Café da Manhã,
Caminhada, Dia da Beleza, Piquenique no Clube de Campo, Almoço no Residencial Maria
Luiza, o encerramento da semana do idoso, foi com um Baile do Havaí, onde os idosos se
divertiram muito.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
No final de cada mês foi realizado uma festa de aniversários junto com os familiares, amigos e
conhecidos dos idosos, em comemoração aos aniversariantes do mês.

OFICINAS DE: ARTES, ARTESANATO, BELEZA, RODA DE VIOLA,
CAMINHADA, JOGOS, ETC.
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Foram realizadas atividades tais como: massa de modelar, pintura, recorte, caminhada,
pintura em tecido, sendo trabalhadas a coordenação motora e a memória, prevenindo a
depressão e melhorando a autoestima e o bem estar dos idosos.

PROJETO DE MÚSICA
Grupo de voluntários que desenvolve o projeto semanal, com diversos estilos musicais,
proporcionando aos idosos momentos de distração, resgatando laços

de memórias e

promovendo o bem estar e qualidade de vida, prevenindo o estresse e aumentando a
longevidade.

DIA DA BELEZA
O dia da Beleza é realizado uma vez no mês, por voluntárias que atendem no Salão de
Beleza com corte de cabelos e coloração. E uma manicure voluntária, que passou durante o
ano, fazendo as unhas das idosas.
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CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO
Festa de fim de ano, realizada com os idosos, familiares, amigos e voluntários, com a
finalidade de fortalecer os vínculos familiares.

GRUPO DA MELHOR IDADE
Os idosos receberam a visita do Grupo da Melhor idade que veio fazer apresentação
com o coral, cantando e tocando musicas de Natal.
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CARAVANA DO BEM
A Caravana do Bem é um grupo de pessoas que todo ano vem trazer presente de Natal para
os idosos, vem com Papai Noel e Palhaços para animar o dia dos idosos.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Incentivar os Idosos no desenvolvimento de capacidades para a realização de atividades da vida diária,
bem como o desenvolvimento das condições para a independência e ao autocuidado. Preservando a
identidade dos idosos e oferecendo-lhes um ambiente de respeito e dignidade.

Nº

ATIVIDADES

RESULTADOS/ALCANÇADOS
Elevação da autoestima, organização e cooperação.

01

-Organização do ambiente e dos
pertences;

Realização de atividades cotidianas de forma independente;

- Higiene oral e corporal;

Organização e facilidades em gerenciar tarefas rotineiras.

- Pequena ajuda na rotina da
entidade, como dobrar e guardar
roupas, lavar e secar louça, etc;

Colaboração na rotina da instituição melhorando sua autonomia pessoal.

Melhora da autoestima, e no comportamento e no convívio social.
Atendimento das necessidades básicas de alimentação, higienização, saúde, etc.
Desenvolvimento das atividades físicas manuais, respeitando a especificidade do
processo de envelhecimento, prevenindo o estresse e a depressão;
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar aos idosos atividades e acesso aos programas culturais, de lazer e esporte, mantendo-os
ativos e independentes, para realizar todas as atividades do cotidiano, melhorando o desempenho das
rotinas diárias e integrando nos grupos e ocupações que elevem a sua autoestima, proporcionando prazer e
alegria de viver, pois, essas atividades em grupo, favorecem a troca de experiência deixando o indivíduo
mais envolvido, socialmente.

Nº

ATIVIDADE
-Festas de aniversario;
-Festas em datas comemorativas;
-Passeios pela cidade e em outras
localidades
-Roda de Conversa

RESULTADOS ALCANÇADOS
Contribuiu no processo de envelhecimento saudável e autônomo.
A troca de experiência entre gerações, realizada pelas escolas da rede
pública, municipal, estadual e rede privada.
Entusiasmo e motivação na participação em eventos promovidos pela
comunidade e entidade.
Qualidade de vida e bem estar.
A valorização humana e fraterna dos aniversariantes do mês,
desenvolvimento da autoestima, manutenção da identidade e

-Baile/Dança

individualidade;
01

-Caminhada

A preservação dos valores culturais, religiosos e familiares

-Oficina de Jardinagem
-Roda de Viola/Musicas

estabelecendo laços entre os idosos.
Divertimento e entretenimento com o conhecimento de novos lugares;
Melhor disposição para executar as atividades.

-Campeonato de Jogos
-Atividades religiosas
-Serviços de cabeleireiros, barbeiros,
manicures, etc.

Aumento da concentração e raciocínio lógico;
Estimulação da fala;
Convívio Social;
Aumento da criatividade;

-Oficina de Artesanato

OBJETIVO ESPECÍFICO
Integrar-se à rede de serviços socioassistencial, buscando a preservação dos direitos e deveres do idoso no
município, assim proporcionando cuidados médicos e terapêuticos em diversas especialidades.
Nº

ATIVIDADE

RESULTADOS ALCANÇADOS
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Contribuiu para um processo de envelhecimento saudável e
-Fisioterapia

01

autônomo.
Melhorou a qualidade de saúde dos idosos, com a eficácia e

-Fonoaudiólogo

acompanhamento nos tratamentos realizados.

-Oftalmologista

Melhora da saúde dos usuários.

-Dentista

Estimulação cognitiva dos usuários.
Melhora da capacidade de locomoção e equilíbrio;

-Clinico Geral

Aumento da força muscular e das funções da memória do idoso.

-E outros conforme
necessidade/encaminhamento

Garantia da independência e conforto na realização das atividades
por parte dos usuários no seu dia a dia.

6. PÚBLICO ALVO
Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de ambos os sexos, em condições de
vulnerabilidade social.

7. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

A entidade tem capacidade para atender 20 (vinte) Idosos mensalmente.

8. RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

Recursos arrecadados que foram utilizados nos custeios durante o ano de 2017.
CUSTEIO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL EM GRATUIDADE

2017

%

Gêneros Alimentícios

76.786,46

5,09%

Medicamentos

87.022,92

5,77%

2.816,70

0,19%

Exames Laboratoriais
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Materiais de Uso Pessoal

55.033,24

3,65%

Materiais de Limpeza e Higiene

21.982,44

1,46%

Energia, Água e Gás GLP

49.159,73

3,26%

Outros custos e desp. Mater. expedientes

49.705,40

3,30%

0,00

0,00%

342.506,89

22,71%

1.134.530,47

75,21%

Serviços de Terceiros Autônomos

70.705,89

4,69%

Mão de obra Voluntária

15.011,85

1,00%

Serviços de Terceiros Digitação- PJ

51.212,81

3,40%

-191.676,83

-12,71%

1.079.784,19

71,58%

Outros Insumos, tributos e Resultado Financeiro

68.960,76

4,57%

Recuperação de Despesas

-6.854,38

-0,45%

62.106,38

4,12%

1.484.397,46

98,41%

24.005,42

1,59%

1.508.402,88

100,00%

Transferência de custo p/ Eventuais
SOMA
Recursos Humanos
Salários, 13º Salário, Férias e Encargos

(-) Imunidade e Isenção de Contribuição Social
SOMA

SOMA
SUB-TOTAIS
CUSTEIO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL -EVENTUAIS

Gêneros Alimentícios, refeições e outros
TOTAL DOS CUSTEIOS
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9. RECURSOS HUMANOS

Colaboradores

Quantidade

Escolaridade

Tipo de Vinculo

Enfermeira

01

Nível Superior

CLT

Nutricionista

01

Nível Superior

CLT

Aux. De Enfermagem

05

Ensino Médio

CLT

Cuidador de Idoso

03

Ensino Médio

CLT

Motorista

01

Fundamental Incompleto

CLT

Serviços Gerais

04

Fundamental Incompleto

CLT

Serviços Gerais

01

Ensino Superior

CLT

Lavanderia

01

Ensino Médio incompleto

CLT

Cozinheira

02

Fundamental Incompleto

CLT

Aux. De Escritório

01

Ensino Médio

CLT

Secretária
Administrativa

01

Nível Superior

CLT

Assistente Social

01

Nível Superior

Autônomo

Auxiliar Enfermagem

01

Ensino Médio

Autônomo

Técnica de
Contabilidade

01

Ensino Técnico

Prestadora de Serviço

Serviços Gerais

01

Fundamental Incompleto

Autônomo

Serviços Gerais

10

Fundamental Incompleto

Voluntario

Dentista

02

Nível Superior

Voluntaria

Pessoa Jurídica
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Cabeleireira/Manicure

04

Ensino Médio

Voluntaria

Farmacêutico

01

Nível Superior

Voluntario

Pedagoga

01

Nível Superior

Voluntaria

Massagista

01

Nível Superior

Voluntaria

10. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

O serviço de acolhimento abrange o município de Ibiúna, zona urbana e rural, além de
cidades da região.

11. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

A forma de participação dos usuários foi através de pesquisas, observação e escuta da
demanda apresentada no dia a dia, com sugestões e reclamações dos idosos, relacionados às
atividades que foram proporcionadas durante o ano. A avaliação foi realizada mensalmente,
onde a equipe multidisciplinar e os demais funcionários envolvidos nas atividades, foram
avaliados, quanto ao desempenho nas atividades exercidas,

nos cuidados prestados aos

usuários, com a finalidade de melhorar o atendimento. O monitoramento foi realizado através de
relatórios mensais e aplicação de pesquisas e questionários, buscando identificar o andamento
do projeto, procurando sempre melhorar os serviços prestados aos idosos.
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados já são visíveis, tendo como principal instrumento de aferição o estado físico
e mental dos idosos residentes. Todos os recursos financeiros obtidos foram aplicados nos
objetivos estatutários e institucionais, para o bem estar dos nossos idosos.
Ao longo desse período, através do trabalho realizado em respeito à individualidade do
idoso acolhido, aumenta-se a sua expectativa de vida, eleva-se a sua dignidade humana,
tornando a vida deles mais feliz e agradável, preservando sua identidade, autonomia e a garantia
da pessoa idosa institucionalizada. Entendemos que o processo de envelhecimento deve ser
pautado pelas técnicas, pelas metodologias, mas, principalmente pelo cultivo dos valores
individuais e pela história de cada um desses idosos.

Ibiúna, 31 de Janeiro de 2018.

Luciano Bento Rolim de Freitas
Presidente
CPF. Nº 141.988.978-83

Josefa Aparecida da Silva
Assistente Social
CRESS 45.701
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