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Plano de Trabalho 2019
Protegao Social Especial de Alta Complexidade

OBJETO: Servi§o de Acolhimento lnstitucional para idosos -
Modalidade Abrigo

TiruLO:   Servi§o  de  Acolhimenfo   lnstitucional  do   Lar  da  Velhice  e
Assistencia Social

1.1 Dados Cadastrais:
Nome:  LAR  DA  VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ: 43.765.015/0001 -53
Endereeo: Rua Aviaedo n.  1.782
Bairro: Vila Aerondutica
Municfpio: Aracatuba/SP
CEP:  16.056 -725
Telefone:  (18)  3636-0999
E-mail: lardavelhice@terra.com.br
Dias e Hordrio de Funcionamento: 24 horas ininterruptos

1.2 Do Representante Legal
Nome:  Jos6 Donizete Marques
Endere?o: Rua Alberto Cerqueira Leite, 97
Bairro:  Morada dos Nobres
Municfpio:  Araeatuba
CEP:  16.022-190
Telefone:   18 -99738.3273
E-mail:  donimarquess@yahoo.com
RG:     12.365.477-4
CPF:   958.485.508-59
Data do lnfcio do Mandato: 01 /01 /2018
Data do T6rmino do mandato: 31 /12/19
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1.3 Coordena€ao
Nome: Luiz Roberto Sanches
Formaedo Profissional: Curso Superior em Ciencias Contdbeis
Telefone:  18 -99712.8618

E-mail: luizrobertosanches@hotmail.com

1.4 T6cnico Responsavel
Nome: Sandra Ap. Marquez Salustian'6
FormaGdo Profissional: Curso Superior em Servi?o Social
Telefone:  (18)  99126-8686

E-mail: Sandra-salustiano@hotmail.com
Registro Profissional:  24.839

2. Descri€ao do Plano de Trabalho

Titulo: Servigo de Acolhimento lnstitucional

Periodo de Execu€ao

]nicio: 01/01/2019                    Termino:  31/12/2019

Tipo de Servieo: Servigo de Protegao Social Especial de Alta Complexidade.

Objeto da  Parceria:  Objeto da  Parceria e o estabelecimento  COLABORACAO  para  a
execugao   na   rede   s6cio   assistencial   de   protegao   social   especial   do   Servigo   de
Acolhimento  lnstitucional  -  Modalidade  de Abrigo  lnstitucional  para  pessoa  idosa  com
apresentaeao de Plano de trabalho contendo os respectivos Planos Fisicos-Financeiros.

Identifica€ao do Objeto
A  natureza  dos  acolhimentos  devefa  ser  provis6ria  e,   excepcionalmente  de   longa
permanencia  quando  esgotadas  todas  as  possibilidades  de  auto  sustentos  e  convivio
com   os   familiares.   E   previsto   para   idosos   que   nao   disp6em   de   condig6es   para
permanecer com a familia, com convivencia de situag6es de violencia e negligencia, em
situacao de rua e de abandono, com vinculos familiares fragilizados e rompidos.
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Pt]blico Alvo:
Acolhimento  para   idosos  com  60   (sessenta)   anos  ou   mais,   de  ambos  os   sexos,
independentes e/ou com diversos graus de dependencia,  que nao sejam  portadoras de
enfermidades infectocontagiosas e mentais.

Capacidade de Atendimento: Atender 30 (trinta) idosos, sendo:
16 femininos e  14 masculinos

.,

Previsao de Atendimento: Atender 30 (trinta) idosos, sendo:  16 femininos e 14
masculinos

Local de Execueao: Lar da Velhice e Assistencia Social
Rua Aviaeao,  1.782 -Bajrro: Abiljo Mendes -Aracatuba/SP

3. Justificativa da Proposigao:

Considerando que o aumento da  longevidade e a  redugao das taxas
de   mortalidade,   nas   dltimas   decadas,   mudaram   nosso   perfil   demogfafico   e   que,
rapidamente   o   envelhecimento   tornou-se   questao   fundamental   para   as   politicas
pdblicas,   pois  viver  mais  e  ser  parte  de  urn  contingente  populacional,   nao  significa
apenas ter mais idade e ser contado estatisticamente,  mas de viver com qualidade e ter
acesso a bens e servigos tornando-se urn cidadao de direitos.

Podemos   observar  especificamente   na  cidade  de  Aragatuba   uma
grande movimentagao de pessoas que estao acima dos 60 (sessenta) anos pelas ruas
da  cidade,  6nibus,  praeas,  com6rcio,  igrejas,  etc.  e  segundo  dados  do  lBGE  (lnstituto
Brasileiro de Geografia e  Estatistica)  o municfpio ja conta com  mais de 35.000  (trinta  e
cinco mil) idosos.  Este crescimento populacional apresenta uma caracteri'stjca especifica
que merece destaque nas areas das pessoas idosas, exigindo assim, uma estrutura que
responda  as  novas  demandas.  E  para  isto,  tambem  se  faz  necessario  o  servigo  de
acolhimento institucional  de  longa  permanencia  para idosos  pautados na  Lei  n°  10.741,
de  1° de outubro de 2003,  que disp6e sobre o  Estatuto do ldoso,  descreve o art.  9° ser
obrigagao  do  Estado,  garantir a  pessoa  idosa  a  protegao  a  vida  e  a  sadde,  mediante
efetivagao de politicas sociais ptlblicas que permitam urn envelhecimento saudavel e em
condie6es  de  dignidade,  pois o envelhecimento  6  uma  etapa  da vida  humana em  que
ocorrem  mudangas  fisicas,  psicol6gicas  e  sociais,  e  uma  fase  onde  a  pessoa  sofre
muitas  perdas,  destacando-se a  sadde e  a  falta  de  politicas voltadas  a  prevengao  de
doengas   provenientes   do   processo   de   envelhecimento   e   estimulo   a   redugao   do
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sedentarismo   que   tern   levado   a   apresentaeao   de   quadros   clinicos   complexos   e
consequentemente   isolamento  social.   Associado  a  situa?ao  de  vulnerabilidade  das
familias, esses fatores geram a necessidade de institucionalizagao do idoso.

A instituigao tern enfrentado grandes desafios para atender a demanda
de necessidades dos idosos acolhidos.  Para a garantir de uma melhor qualidade de vida
do idoso acolhido,  o Projeto do Lar da Velhice e Assistencia Social,  visa de ag6es que
propicie  a  inclusao  social  do  idoso,  acesso  a  bens  e  servigos  e  exercicio  pleno  da
cidadania.    E    para   minimizar   o   estado   de   sedentarismo,    as   ag6es   da   equipe
multidisciplinar  sao  desenvolvidas  de  forma  integrada,  sendo  os  idosos  estimulados  a
explorar suas habilidades e integrar-se socialmente de forma a contribuir na melhora das
relag6es  interpessoais  e  na  manutenedo  dos  vi'nculos  familjares,   comunitarios  e  na
elevagao da autoestima.

Para  tanto,  o  referido  projeto  mobiliza  a  rede  de  servigos  pdblicos
como    os    de    servieos    privados,    para    que    sejam    supridas    as    necessidades
biopsicossociais dos idosos acolhidos, dando a continuidade no atendimento do

3.1, Objetivo Geral e Especifico:

Obietivo Geral:

Oferecer   aos   idosos   acolhidos   a   protegao   integral   atraves   da
prestagao  de  serviaps  que  garantam  a  qualidade  de  vida,  manutengao  da  autonomia,
independencia, acesso a bens de serviaps, convivencia familiar e comunitaria.

Buscar Atrav6s de trabalho em  rede parcerjas com 6rgaos ptiblicos
e  privados,  Conselho do  ldoso,  Secrefaria de Assistencia  Social,  Secretaria de Sadde,
Conselho  Municipal  de  Assistencia  Social,  Ministerio  Pdblico  entre  outras  diligencias,
atrav6s de suas organizag6es representativas,  formular,  implementar e avaliar politicas,
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos direcionado ao segmento idoso.

Obietivo Esi)ecifico:

-Acolhjmento e protegao integral;
- Resgatar e preservar a identidade do idoso, propiciando ambiente de respeito e
dignidade;
- Propiciar a melhoria na qualidade de vida reduzindo o quadro de doengas;
- Restabelecer vinoulos familiares e sociais;
- Promover ag6es que estimulem a autonomia dos aco]hidos;
- Promover o acesso a rede socicassistencial e 6rgaos do sistema de garantia de
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Direitos e as demais politicas pdblicas;
-Garantir o acesso a programas culturais, lazer, esporte e ocupacionais;
- Propiciar o acesso a convivencia comunitaria;
- Desenvolver censo de protagonismo, cooperativo e participativo e de capacidades para
a realizagao de atividades de vida diaria;
- Desenvolver a capacitagao de funcjonarioS;
- Desenvolver aapes que viabilizem a elevagao da autoestima;
-Contribuir para a melhoria nas relag6es interpessoais e integragao social,

4. Cronograma de Execu§ao:                                                     #

rtyteta Etapa Especirica¢ao Indieador fisico Duracao            v
/ fase Refere-se a qudificafro e Riofere-se ao prazo previsto

qumti:ificapfio fisica do produto de para a irxplementapdo de cads
cala meta, etc(pa ou fase. meta, etapa ou I ;ase.

Unidade Quantidade°Ac6es/AnoPessoas Inicio T6rmino

123
1.1

ACOES ADMINISTRATIVASCapacitag6es
Bimestral 06 26 Janeiro/2019 Dezembro/2019

1.2 Reuni6es T6cnicas Bimestral 06 05 Janeiro/2019 Dezembro/2019
1.3 Reuniao com Funcioharios Mensal 12 26 Janeiro/2019 Dezembro/2019
1.4 Planejamento das Ag6es Mensal 12 04 Janeiro/2019 Dezembro/2019
1.52.1 Avaliap5es das Ag6esACOESJUNT0AS FAMiLIASAcolhida SemestralDidria 0202 0402 Janeiro/2019Janeiro/2019 Dezembro/2019Dezembro/2019

2.2 Reuniao Familiar Mensal 12 25 Janeiro/2019 Dezembro/2019
2.3 Pesquisa de satisfaeao Semestral 02 25 Janeiro/2019 Dezembro/2019
2.43.1 Atend i mento Indivi dualizadoACOESJUNTOAOSUSUARIOS SemanalDiaria 0402 0802 Janeiro/2019Janeiro/2019 Dezembro/2019Dezembro/2019

Acolhida
3.2 Atendimento Individualizado Semanal 03 03 Janeiro/2019 Dezembro/2019
3.3 Reuniao S6cio Educativa SemanalSemanal 0104 1515 Janeiro/2019Janeiro/2019 Dezembro/2019Dezembro/2019
3.43.4.13.4.2 Atividades Recreativas e LazerJogosRecreativos:Damasdomin6baralho

_-`-.-.._,RodadeConversa
Semanal 01 15 Janeiro/2019 Dezembro/2019

Dihamica, Mdsica e sessao cinema ./RealizapaodePasseiosOficinas/Artesanato Mensal 01 15 Janeiro/2019 Dezembro/2019
Mensal 01 15 Janeiro/2019 Dezembro/2019

3-53.6 Semanal 02 15 Janeiro/2019 Dezembro/2019

Oficina/Meditacao/AcupunturaOficinadeHorticultura Mensal 01 20 Janeiro/2019 Dezembro/2019
Quinzenal 02 08 Janeiro/2019 Dezembro/2019

Oficina Culindria Diala 01 04 Janeiro/2019 Dezembro/2019

Oficina de Beleza Quinzenal 02 30 Janeiro/2019 Dezembro/2019

Projeto Cao CidadaoPesquisadeSatisfapfro Semanal 04 30 Janeiro/2019 Dezembro/2019
Semestral 02 15 Janeiro/2019 Dezembro/2019
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Festividades / Comemora¥6es
Ano Novo
Aniversariantes do mss
Dia das Maes
Festa Julina
Dia dos Av6s
Dia dos Pais
Semana do Idoso
Festa do Natal

ATIvmADES TECNICAS
Acolhimento
Atendi mento Indivi dual i zado
Elaborapao PIA
Visita Domiciliar
Abertura de Prontuario
Articu I apao Intersetorial
Entrevistas
Reuni6es
Atividades Ocupacionais
Atividades Grupais
Planejamento das Atividades
ContatoTelefonicoidoso/familiar
Elaboragao do Contrato de Prestapao
de Servicos
Avaliapao das Ae6es
Relat6rios

Anual
Mensal
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anunl

.,

Mensal
Semanal
Semestral
Mensal
Diario
Diario
Didria
Mensal
Semanal
Semanal
Semanal
Ditto
Mensal

Semestral
Mensal

30
30
30
30
30
30
30
30

03
03
30
03
01

08
02
26
15

15

30
04
30

41

04

Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/20 1 9
Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/20 1 9

Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/20 1 9
Janeiro/20 1 9
Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/20]9
Janeiro/20 I 9
Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/2019
Janeiro/2019

Janeiro/20 I 9
Janeiro/2019

Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/20 I 9
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019

Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/20 1 9
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019
Dezembro/2019

Dezembro/2019
Dezembro/201

5. Metodologia:

0  projeto  sera  executado  em  articulagao  com  convenios  Federais,
Estaduais  e  Municipais  garantindo  protegao  e  direitos  a  partir  do  Estatuto  do  ldoso,
PolJtica Nacional do ldoso, Constjtuj?ao Federal e Lei Organjca da Assjstencja Social.

Objetivando  melhorar a  qualidade  de vida  dos  idosos  o  trabalho  dos
diversos setores do Lar sera integrado: Administracao,  Coordenagao,  Diretoria,  Medico,
Servigo   Social,   Psicologja,   Enfermagem,   Fisioterapia,   Nutri§ao,   Serviap  de  apoio  e
Outros.

As   ag6es   com   usuarios   e   famflias   sefao   realizadas   atrav6s   de
Acolhidas,  reuni6es,  capacitag6es,  avaliag6es,  planejamento  das  ag6es,  pesquisa  de
satisfagao e atendimento tecnico individualizado/ e ou grupal.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

1- ACOES ADMINISTRATIVAS

1.11   Capacifa§6es
Aprimorar os servigos prestados aos acolhidos, visando melhor qualidade de vida a eles.
Sefao  ministradas  par tecnicos da  lnstithigao (Assistente Social,  Psic6[oga,  Enfermeira,
Fisioterapeuta,  Medico,  Presidente  e  Coordenador)  ou  convidados,  com  regularidade
bimestral,  visando  ampliar  os  conhecimentos  no  atendimento  ao  idoso  (trabalho  em
equipe,  principais doengas  que acometem  os  idosos,  atendimento  ao  pdblico,  nutrigao
do idoso, etc.).

1.2-   Reuni6es Tecnicas
As    reunj6es    tecnicas    sefao    realizadas    mensalmente    entre:    Assistente    Social,
Enfermeira,     Psic6loga,     Fisioterapeuta,     Presidente     e    Coordenador,     visando    o
levantamento    das    necessidades    individuais   dos    idosos,    avangos   e   dificuldades
apresentadas.

1.3-Reuniao com Funcionarios
Sefao  realizadas  reuni6es  mensais  de  acordo  com  as  demandas  apresentadas  pel
Entidade e problematicas a serem discutidas.

1.4-  Planejamento das Ac6es
0 planejamento principia a partir de pesquisa de satisfaeao realizada com os usua
funcionarios.  Esses dados alicergam o planejamento geral  para o plano de trabalho. As
atividades previstas no planejamento sefao executadas pelo setor de Servigo Social em
articulagao com  os demais setores da  instjtuigao:  Coordenador,  Psic6Ioga,  Enfermejra,
Medico,  Fisioterapeuta e Diretores.

1.51   Avalia€6es das Ac6es Junto aos Usuarios/Familias
A  avaliagao  do  grau  de  satisfagao  com  o  idoso  sefa  realizada  paralelamente  com  a
avaliagao  da  famflia.   Na  avalia9ao  dos  serviaps  sefao  aplicados  questionarios  com
perguntas  de  respostas  positivas,   regulares  ou  negativas  e  no  final  sao  solicitadas
sugest6es  para  o  que  clever  ser  mantido  e  que  pode  ser  melhorado,  incorporado  ou
alterado.
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2-AC6ES JUNTO AS FAIvliLIAS

2.1 -Acolhida
Esta agao sera executada sempre que houver acolhimento de  1  (urn)  idoso e de forma
continuada  pela  equipe  de  trabalho,  que  al6m  do  recebimento  acolhedor,  tern  como
objetivo  amenjzar  conflitos  em  contexto  social  e  familiar,  visando  o  fortalecimento  do
vfnculo familiar,  possibilitando a reflexao,do papel da familia na vida da pessoa idosa.

2.2-Reuniao Familiar
Sera realizada pela Assistente Social para atender as familias com vistas a diminuigao e
ou superagao das vulnerabilidades a que estao submetidas com  intervene6es  pontuais
com o meio de evitar ocorfencias ou agravamento de situag6es de vulnerabilidades.

2.31 Pesquisa de Satisfagao
Este   questionario   sera   aplicado   pela   Assistente   Social   semestralmente   com   os
familiares/responsaveis    dos    idosos    objetivando    avaliar   o    trabalho    desenvolvido,
elencando aspectos positivos, negativos e apresentaeao de sugest6es.

2.4-Atendimento T6cnico lndividualizado
Essas  orientag6es  sefao  realizadas  pela  Assistente  Social  e  ocorrefa  conform as
necessidades apresentadas  por cada  idoso (a)  e ou familiar.  0 objetivo fundamenta-se
em   conhecer  as   necessidades,   bern  como   a   relaeao   no  ambito  familiar  e  social,
prestando   atendimentos   pontuais   de   violaeao   de   direitos,   vulnerabilidade   social   e
pessoal atrav6s da acolhida, orientag5es e encaminhamentos.

3-Ae6Es juNTO AOs usuARIOs

3.1 -Acolhida
Esta  aeao  sera  realizada  de  forma  continuada  pela  equipe  de  trabalho,  que  alem  do
recebimento  acolhedor,   tern  como  objetivo  amenizar  conflitos  em  contexto  social  e
familiar,  visando  o fortalecimento  do vfnculo familiar,  possibilitando  a  reflexao do  papel
da familia na vida da pessoa idosa.
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3[2-Atendimentos T6cnicos lndividualizados
Sera   realizado   diariamente   pela   Assistente   Social   e   ou   psic6loga,   respeitando   a
demanda  de  cada  idoso  (ex:   documentag6es,   realizagao  de  compras,   insengao  em
atividades/oficinas,   aposentadorias,   visita  a  familiares,   etc.).   Tern   por  finalidade   de
conhecer as  necessidades  do  idoso,  bern  como  a  relagao  no  ambito  familiar e  social,
prestando   atendimentos   pontuais   de   violaeao   de   direitos,   vulnerabilidade   social   e
pessoal atrav6s da acolhida, orientag6es e encaminhamentos.  Esta aeao sera estendida
ao idoso e sua famflia.

3.3-Reuni6es S6cio Educativas "
Serao  desenvolvidas  mensalmente  pela Assistente  Social/Psic6loga  e  por  palestrantes
convidados.   Ag6es  diversas:   palestras  abordando  temas  especificos,   cursos  sobre
sadde,   relacionamento   familiar   e   interpessoal,   atividades   a   participagao   politica   e
cidadania,  com  o objetivo de estimular o crescimento  pessoal,  censo de  participaeao e
integragao no efetivo exercfoio de sua cidadania.

3.4-Atividades Recreativas e de Lazer
Esta atividade sera desenvolvida por grupo de voluntarios, esporadicamente atraves de:A

3.4.1 -Jogos Recreativos:
- Damas, domin6 e baralho;
- Roda de Conversa;
- Dinamicas,  mdsicas, sessao

0   objetivo   destas   atividades   6   desenvolver   habilidades   como:    o   raciocinio,    a
criatividade,  promover a autodisciplina e despertar a consciencia rftmica e est6tica, al6m
de desenvolver a linguagem oral,  a afetividade,  percepgao corporal e tamb6m promover
a socializagao s6cio assistencial.

-  Atividades  ltldicas  e  recreativas:  Mensalmente  a  Psic6Ioga  desenvolvefa  atividades
como:  roda  de conversa,  mdsicas,  dinamicas e outras ag6es que elevem  a autoestima
do idoso, estimulando suas potencialidades psicossociais.

- Visita de grupos da comunidade:  Mensalmente grupos da comunidade desenvolvefao
atividades    com    os    idosos    sendo    (lanche    da    tarde,    atividades    com    mdsica,
comemorag6es,  etc.)  tendo  como  objetivos estimular a  convivencia  dos  acolhidos com
pessoas da comunidade (vinculo comunitario).

-   Sess6es   de   cinema:   A   Assistente   Social   realizara   sess6es   de   cinema   ou   de
apresentagao   musical,   quinzenalmente   para   os   acolhidos,   objetivando   resgatar   e
valorizar a hist6ria de vida dos idosos.
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3.4.2- Realiza§ao de  passeios:  Propor atividades externas mensalmente visando
o acesso do idoso ao lazer, a cultura e a convivencia comunitaria.

3.5-Oficinas / Monitoria
Oficina de arte terapia: A oficina sera desenvolvida pela monitora de atividades manuais
com os idosos,  duas vezes por semana, tendo como objetivo estimular a criatividade,  a
autonomia, o processo de integragao, a cognigao e psicomotricidade dos idosos.

i,,

A  oficina  incluifa:  pinturas  em  desenhbs,  pinturas  em  mosaicos,  pinturas  em  tecido  e
telas, recortes e colagens de ilustrae6es de figuras, confecg6es de materiais decorativos,
tapetes com tiras de tecidos e barbantes co]oridos, croche, trice, bordados e outros.

Oficina de relaxamento/meditagao/ acupuntura/ reeducagao respirat6ria -A oficina sera
desenvolvida,  mensalmente  por uma  Medica  voluntaria,  com  o  objetivo de estimular o
desenvolvimento    do    ser    humano,    bern    como,    a    autoestima,    autoconfianea    e
autoconhecimento, atraves de atividades que enfatizam a percepgao corporal e tamb6m,
utilizando a tecnica como urn meio preventivo e revigorante sobre a satide fTsica,  mental
e emocional do idoso.

Oficina de culinaria: A oficina sera desenvolvida,  quinzenalmente pela Assistente So
voluntarios  ou  monitora  de  artesanato,  com  o  objetivo  de  trabalhar  a  memorizagao,
quilos  e   medidas,   atrav6s  de  receitas  relembradas  pelos   pr6prios  acolhidos,   valor
nutricional  dos  alimentos,  bern como  o  resgate  da valorizagao,  integragao  grupal  e  da
autoestima,   confeccionando   alimentos   que   sefao   consumidos   por   eles   mesmos.
Tamb6m em alguns momentos urn grupo de idosos estafa indo ate o supermeroado para
comprar o alimento que eles mesmos irao preparar mediante receita, com isto resgatar a
sua autonomia e sociabilizagao.

Oficina  de  Horticultura:  A oficina  sera  desenvolvida  por  urn grupo  de  idosos  do  Lar da
Velhice diariamente em sistema de rodizio,  coordenado  por voluntarios ou em  parceria
com a  Faculdade Toledo,  atrav6s dos alunos do curso de agronomia.  Sera feito plantio
de  variadas  hortaligas,  tendo  como  objetivo  uma  alimentagao  mais  saudavel  para  os
idosos.

Oficina  de  mdsica:  A  oficina  sera  desenvolvida,  quinzenalmente,   por  voluntarios  ou
professora  de  mtlsica  e tefa  como  objetivo  estimular a  interagao  grupal,  social  e  com
pessoas da comunidade, elevando assim a autoestima dos idosos.

Oficina  de  beleza:  Quinzenalmente  os  (as)  idosos  (as)  tefao  momento  para  o  corte  e
pintura   de   cabelo,   maquilagem,   penteados,   corte   e   pintura   de   unhas,   Podologia,
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massagens facil/corporal  e tratamento estetico facil.  Conforme  a  disponibilidade  da  (s)
voluntaria (s) e ou em parceria com escolas de Arapetuba que prestam cursos na area
da beleza e estetica.

Projeto  Cao  Cidadao:  A  Terapia  Assistida  por Animais  (TAA)  define  a  interagao  dos
homens com os animais.  Com objetivos de melhorar a sadde humana,  a independencia
e a qualidade de vida, atraves da ajuda dos animais.  Sera realizado no  Lar da Velhice,
aos sabados no perfodo da manha.  Os acolhidos serao acompanhados por professores
e  estagiarios  da  UNESP  do  Curso  de  Veterinaria.  0  projeto  Cao  Cidadao  tefa  como
objetivo principal utilizar animals na recreacao e na diminuigao de ansiedade dos idosos.

necessidades dos usuarios,  adequando estrat6gias e tomando decis6es de acordo com
as percepg6es e avaliag6es dos usuarios acolhidos e junto as famflias.

3.7- Festividades / Comemorae6es

3.7.1-       Comemoraeao       de       aniversarios       e       datas       festivas
(Confraterniza€6es)
Mensalmente  sefao  comemorados  os  aniversariantes  do  mss  (idosos  e  funcionarios)
com  bolo,  refrigerante  e  salgadinho.  A festa  podefa  ser  realizada  na  Entidade  ou  em
outros   espagos   (chacara,   shopping,   lanchonete,   etc.)   conforme   possibilidade.   As
principais datas (Ano Novo,  Pascoa,  Dia das Maes,  Festa Julina,  Dia dos av6s,  Dia dos
Pais, Semana do ldoso,  Natal, etc.) sefao comemoradas na Entidade.  E para trabalhar a
sociabilizagao  entre  os  idosos  das  outras  entidades,  em  algumas  datas  os  mesmos
serao convidados para as festividades do Lar da Velhice e assistencia Social.

4-AeoEs TECNicAs

4.1-Acolhimento / Escuta Qualificada
Sera   realizada   junta   aos   usuarios/famflia   e   aos   visitantes   que   necessitarem   de
informag6es sobre a instituigao (orientag6es a visitantes /familiares, etc.).
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4.2-Atendimento lndividualizado
Assistente  Social:  Realizara  entrevistas  para  coletar  dados  da  area  social  e  familiar,
documentag6es,  insengao  em  atividades/oficinas,  aposentadorias  e  visitas  as  familias,
etc.). As interveng6es psicol6gicas individuais sefao realizadas conforme a necessidade

do   aco[hido   ou   possivel   indicagao   da   equipe   tecnica.   Exemplos:   comportamentos
agressivos, isolamento social, elevacao de ansiedade e problemas de relacionamento ou
comportamentos.

.,

Psic6Ioga:  0 Psic6logo realizara atendimento semanal, grupal e ou individual quando
o  idoso  estiver  com  problemas  de  relacionamento,  epis6dios  depressivos,  ansiedade,
processos  de  luto,  relacionamento  familiar,  necessidade de  adaptaeao  ou  reabilita
diante  de  uma  doenga  ou  condigao  de dependencia,  anorexia,  dificuldade  para  per
peso, sexualidade, perdas cognitivas, entre muitas outras.

4]3-Elaboragao do PIA (Plano lndividualizado de Atendimento)
Sera   desenvolvida    pela   equipe   t6cnica   (Enfermeira,    Fisioterapeuta,    Psic6loga   e
Assistente  Social)  quando  o/a  idoso  for  acolhido  na  entidade  e  com   manuteng6es
durante as reuni6es de equipe t6cnicas semestrais.

4.4-Visita Social Domiciliar
As visitas domiciliares serao realizadas visando avaliar as condig6es s6cias econ6micas
do (a)  idoso (a),  o grau  de dependencia,  situae6es de violencia e  negligencia,  situaeao
de abandono e os vfnculos familiares se o/a idoso (a) liver familia.

4.51 Abertura de Prontuario
Para  cada  idoso  acolhido  na  lnstituigao  sera  aberto  urn  prontuario  alimentado  com
informag6es sobre os procedimentos realizados junto a este.

4.61 Articula9ao Inter setorial
Acontecera  no sentido de viabilizar o processo de direitos dos idosos acolhidos e seus
familiares   atraves  de  articulagao  com:-  Secretaria   Municipal   de  Assistencia   Social,
Secretaria de Agao e Desenvolvimento Social  DRADS,  Secretaria  Municipal  de Sadde,
Laborat6rios  de  Analises  Clfnicas,   Pronto  Socorro  da  Santa  Casa,   Pronto  Socorro
Municipal,  Santa Casa de Arapetuba,  SAMU,  Oncologia,  CREAS,  CRAS,  UBS,  UNESP,
Consult6rio Particular de Ortopedia e Psiquiatria, Ambulat6rio Sadde Mental,  NGA, AME,
Posto  de  sadde,   UNISALESINO,   UNITOLEDO,   FEA,   SENAC,   Defensoria   Pdblica  e
Conselho Municipal do ldoso.
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4.7- Entrevistas
A  Assistente  Social  e  Enfermeira  realizarao  entrevistas  com  acolhidos  e  familiares,
visando a coleta de dados que servifao de subsidios para o processo de admissao ap6s
serem  encaminhados  pelo  CREAS  e  desligamento,   bern  como  reconhecimento  das
necessidades  dos  internos.   Tambem   identificar  o  ciclo  familiar,   hist6rico  de  vida  do
idoso, sadde fisica/mental e padr6es relacionais.

4.8-Reuni6es

::::door::ELzaod:n:erreeusns,:edsosm::::i:pg:i:g:s3:srtaeT:entsonc:a;rg:r:br:rudn:a::edr:tseoTc:tsag
apresentagao de sugest6es. Tamb6m sera oferecido apoio social, atrav6s de entrevista
e visitas domiciliares quando necessario.

4.9-Atividades Ocupacionais
As atividades ocupacionais sao desenvolvidas na oficina de arte terapia: A oficina
desenvolvida por uma monitora de atividades manuais com os acolhidos, duas vezes por
semana,  tendo  como  objetivo  estimular  a  criatividade,  a  autonomia,  o  processo  de
integragao,  a  cognieao  e  psicomotricidade  dos  acolhidos.  A  oficina  incluira  tomada  de
tabuadas,  exercicios  matematicos,  desenhos  em  papel,  conhecimento  das  letras  do
alfabeto,   pinturas  em  desenhos,   pintura  em   mosaicos,   pinturas  em  tecidos  e  tela,
recortes e colagens de ilustrag6es de figuras,  confeccao de tapetes de tiras de tecidos,
croche, tric6, bordados em geral, confecg6es de materiais decorativos e outros.

4.10-Atjvidades Grupais
Realizag6es de passeios: Ocorrerao atividades externas mensalmente visando o acesso
do acolhido ao lazer, a cultura e a convivencia comunitaria.

Atividades  ltldicas e  recreativas:  Semanalmente  uma  Psiedloga desenvolvefa atividade
como: roda de conversa, mdsicas, dinamicas de grupo e outros.

Atividades   que   estimulem   a   autonomia   dos   acolhidos:   Atividades   semanais   com
Assistente Social e ou Enfermeira da lnstituigao:  Dinamicas,  roda de conversa, nogao de
dia/horas,  direitos,  cuidados  com  a  higiene corporal,  alimentagao e outros.  Objetivando
estimular a autonomia, convivio grupal e interpessoal e liberdade de escolha.

Visita  de  grupos  da  comunidade:  Mensalmente  grupos  da  comunidade  desenvolverao
atividades  com  os  acolhidos  sendo:  lanche  da  tarde,  cafe  da  manha,  atividades  com
mdsicas,   comemorag6es   e   etc.   tendo   como   objetivo   estimular  a   convivencia   dos
acolhidos com pessoas da comunidade.
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Sessao de cinema: Assistente Social realizafa quinzenalmente sess6es de cinema ou de
apresentagao  musical  para  os  acolhidos  objetivando  resgatar e  valorizar a  hist6ria  de
vida dos acolhidos.

Bingo:   Assistente   Social   realizafa   quinzenalmente   urn   bingo   para   que   os   idosos
estimulem   a  sociabilizagao,   autonomia,   convivio  grupal  e  interpessoal.   Tambem  os
idosos tern a liberdade de escolher se querem o bingo dentro ou fora da entidade.

Visita a outras instituie6es:  Essa atividade sera desenvolvida semestralmente,  de forma
a estimular a convivencia com acolhidos de outras instituie6es de longa perman6nc

4.11 - Planejamento de Atividades
As atividades serao planejadas e avaliadas visando a garantia na prestaeao dos se
e resultados alcangados.

4.12-  Contatos  Telef6nicos  ou  pelas  redes  sociais  do  ldoso  com  a
familia
0 idoso sera estimulado pela equipe tecnica contatar com a sua faml'lia.

4.13-Elaboraeao do Contrato de Presta€ao de Servi8o Asilar
0 contrato sefa elaborado diante do acolhimento do idoso e lido ao mesmo e/ou ao seu
representante legal.

4[14-Avalia§ao das A€6es
A avaliagao  sefa  instrumento  vital  para estimular e  medir atingir a  eficiencia  e  eficacia
das ag6es.  Para tanto sefao sera aplicado semestralmente questionarios com  pergunta
a  viabilidade  do  projeto,   bern  como  e  respostas  positiva,   regular  ou   negativa  com
familiares/responsaveis   dos   idosos   e   com   os   acolhidos,   no   final   sefao  solicitadas
sugest6es para o que se deve ser mantido ou o que pode ser melhorado, incorporado ou
alterado.
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6.  Recursos Humanos
I  0uantidade None Funcfo Caraa harana- Salano Realme- Fonts

Brutomen§al Traba[hista pagadorai

01 Sandra Ap. Assistente 20 horas R$ 2.053,02 CLTI Estadual e

Manql,esISa!,JS'jar.0 Social semanaisI PrdprioI

01 volunfario Assistente 10 horas Volunfario Acordo de Voluntario

Social semanajs cooperacao

01 Luiz Roberto Coordenador 44 horas R$ 4,227,72 CLT Federal e

Sanches semanais Pfoorio

01 Delma da
I       Servicos I      42,5 horas I   R$  1.274,08 I                   CLT 11Municipale

I I/    ''ICruz Pereira Gerais(Lavanderia) semanais Pfoprio

01 Elisa Pereira Servi?Os 42,5 horas R$ 1.274,08 cLTl Estadual e
ha enli79 r.ar2io oamanaio Dn^nrin\J\,  \,\,IIL+J -V,ul,(Limpeza) +I+,| 1,+^1 ,\^|\Z ur,||u

01 Sueli Servieos 42 horas R$  1.274,08 CLTI Municipal e

Karakama Gerais semanais Pfoprio

Ramos de,J___ILlfl'd (Cozinha)I (periodo de12X36horas)

01 Silvia Cuidador de 44 horas R$  1.274,08 1CLT
Pfoprio

ReginaMilitae ldoso semanais

01 Walquiria Cuidador de 44 horas R$ 1.274,08 CLT Pnbprio

Ap. AraujodeOliveira idosos semanais

01 Ana CarolinaMuramatu Psic6logo 02 horassemanais R$ 320,00 RPA Pfopr,'O

Estagiarios e Psic6'OgoI 28 horas Buscando Acordo de Volunfarios e

volunfarios semanais paroerias Cooperagao Estagiariosfaculdades:UNIP/FEA

01 Am6lia Tieko Monitora de 06 horas R$ 600,00 RPA Estadual e

Guskuma TrabalhosManualscomidosos semanais Pfoprio
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7.  Recursos Fisicos
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No de ordem Quantidade EspecificaSao

01 01 RecepGdo
02 01 Sala de Coordenacdo
03 01 Sala de Atendimento
04 00 Sala de Reuni6es
05 00 Sala de Palestras
06 03 Banheiros
07 04 Banheiros Adaptados
08 01 Cozinha
09 01 Lavanderia
10 01 Refeit6rio
11 03 Sala de Televisao / Visitas
12 09 Quartos
13 01 Sala de Atividades
14 01 Enfermaria
15 01 Sala enfermagem / Consult6rio
16 01 Sala  (Assistente Social)  e (Psic6loga)
17 01 Sala de Arquivo Morto
18 02 Despensa
19 01 Sala Fisioterapia
20 01 Capela com 02 banheiros adaptados
21 01 Piscina p/ hidrogin6stica

8.  Recursos Materials
No de ordem Quantidade EspecificaSao

01 04 Computador
02 04 lmpressora
03 10 Mesa de Escrit6rio
04 12 Mesa de Refeit6rio/Cozinha
05 40 Cadeiras de refeit6rio
06 16 Cadeiras de refeit6rio
07 50 Cadeiras de uso geral
08 05 Televis6es
09 01 DVD
10 01 Reto projetor
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12 01 Aparelho de som
13 09 Armdrios dos quartos
14 04 Armdrios  (outros)
15 30 Camas
16 01 Fogdo Industrial
17 01 Geladeira Industrial
18 03 Geladeira
19 04 Freezer
20 20 Jogo de mesa,com cadeiras (metal)
21 04 Mesa da sala de atividades
22 12 Cadeiras da sala de atividades
23 01 M6quina de Lavar Roupa Industrial
24 03 Mdquina de Lavar Roupa Comum
25 01 Centrffuga
26 01 Mesa de vidro oval com 04 cadeiras em ferro
27 11 Ar condicionado (Sprint)
28 10 Cadeiras de area
29 30 Criados Mudo
30 08 Bancos tipo longarina com 3 ou 4 Iugares no P6tio
31 24 Bancos de Pro?a de concreto (Pdtio)
9.  Plano    de    Aplica9ao    Financeira    (Detalhamento    de    Custos)

despesas:

" Sede misericordioso, comb
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Fax: (18} 3621€7C6

LAR DA VELHICE E
ASsl'STENCIA SOCIAL

"Fui mo?o, e ja agora sou velho, por6m jamais vi o justo

desamparado" (SL 37.25)

10. -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Co - Financiamento Federal

Mss 01 Mss 02 Mss 03 Mss 04 Mss 05 Mss 06

2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,cO 2.1 60,00 2.1 60,00

Mss 07 Mss 08 Mss 09
~ Mss 10

Mss   11 Mss 12

I_2.,60,00I 2.1 60,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.1 60,00

Co -Financiamento Estadual

Mss 01 Mss 02 Mss 03 Mss 04 Mss 05 Mss 06

4.181,31 4.1 81 ,31 4.181,31 4.181,31 4.181,31 4.181,31

Mes 07 Mss 08 Mss 09 Mes 1 0 Mss   11 Mes 1 2

4.181,31 4.181,31 4.181,31 4.181,31 4.181,31 4.181,31

Co - Financiamento Municipc[l

Mss 01 Mss 02 Mss 03 Mss 04 Mss 05 RAes 06

1.268,26 I.268,26 I.268,26 1 .268,26 1.268,26 1.268,26

Mss 07 Mes 08 Mss 09 Mss 10 Mss   11 Mss 12

1.268,26 1.268,26 1 .268,26 1.268,26 1 .268,26 1.268,28

" Sede ndsericordioso, con'Io

to[mb6m 6 misericordioso vosso Pat"
Lucas 6..36

Rua AviaGdo,1782 -CEP  16056.725 -Tel. (18) 3636-0999 -Aracatuba/SP
Reconhecida de Utilidade P0blica Municipal pela Lei 1.598/72 e Federal pelo Decreto 97.889/89

CNPJ 43.765.015/0001 -53                     lardavelhice@terra.com.br          lnscr. Est. Isento



Fax: (18) 3621®766

LAR DA VELHICE E
ASSISTENCIA SOCIAL

"Fui moeo, e ja agora sou velho, porem jamais vi o justo

desamparado" (SL 37.25)

Recursos Pr6prios

Mss 01 Mss 02 Mss 03 Mss 04 Mss 05 Mss 06

14.575,73 14.575,73 14.575,73 14.575,73 14.575,73 14.575,73

Mss 07 Mss 08 Mss o9r Mss 10 Mss   11 Mss 12

14.575,73 14.575,73 14.575,73 I 4.575,73 14.575,73 14.575,68

11. MONiTORAMENTO E AVALiAeAO:

Instrumentais a serem utilizados no monitoramento:

- Controle de visitas para inclusao de idosos;
- Elaboragao de relat6rios e prontuarios;
- Lista de frequencia das reuni6es;
- Lista de controle de idosos visitados;
- Lista de controle de safda dos idosos;
- Lista de controle de presenga no grupo de artesanato;
- PIA elaborados.

Instrumentais a serem utilizados para avaliaeao:
- Ndmero de idosos atendidos;
- Ndmero de idos vjsitados;
- Ndmero de PIA elaborados;
- Ndmero de PIA executados;
- Ndmero de idosos que participaram das atividades internas e externas;
- Ndmero de idosos acolhidos que participaram de eventos com os familiares;
-Ndmero de idosos inc[uidos na Politica de sadde.
-Aplicagao de pesquisa de satisfagao junto aos acolhidos, familiares e funcionarios com

perguntas de respostas positivas, regulares ou negativas e no final sao solicitados
sugest6es para que o deva ser mantido e o que deva ser melhorado, incorporado ou
alterado.

'' Sede misericordioso, coma

to[mb6m 6 misericordioso vosso Pat"
Lucas 6..36

Rua Aviaedo,1782 -CEP  16056.725 -Tel. (18) 3636-0999 -Araeatuba/SP
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Fax: (18) 3621®7®6

LAR DA VELHl€E E
ASSISTENCIA SOCIAL

"Fui mo?o, e ja agora sou velho, porem jamais vi o justo

desamparado" (SL 37.25)

12, lndicadores de resultado (tomar como base o termo de referencia):
Podefa ser utilizada unidade de medidas de pessoas ou percentual.

90%  da  participagao  dos  idosos  nas  atividades  desenvolvidas  na  lnstituigao  (oficina,
comemorag6es, recreag6es);

500/o  da  participaeao  dos  idosos  nas  atividades  externas  (passeios,  recreag6es,  e
Outros);

30%    da    participaeao   dos   familiares   nas   ag6es   comemorativas   /   festividades
desenvolvidas na instituigao

40% dos idosos realizem as atividades'de vida diaria com autonomia e independencia.

. RESULTADOS
- Fortalecimento e manutengao dos vfnculos fami]iares;
-   Aumento   das   frequencias   de   visitas   e   saidas   dos   idosos   para   convivencia
familiar;
- Melhora da autoestima;
- Melhoria nos relacionamentos interpessoais;
- Humanizagao do trabalho;
- Melhora na qualidade de atendimento ao usuario;
- Redugao do absenteismo;
- indice de motivaeao e satisfagao dos idosos;
-    Nivel    de    reabilitagao    dos    idosos   e    consequentemente    redueao    de   fatores
psicossomaticos;
- Participagao dos idosos em atividades diversas;
- Manutengao da qualidade de vida com redugao dos quadros hipertensivos,  diabetes e
Outros;
-N[vel de integragao social e acesso aos bens e servigos;
-  Participagao  da comunidade  nos  programas  de  atendimento ao  idoso e  deste com  a
comunidade, objetivando a exclusao social;
- Parcerias com organizag6es governamentais e nao governamentais.

" Sede ndsericordioso, coma
twib6m 6 misericordioso vosso Pal"

Lucas 6..36
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PRESIDENTE

LAR DA VELHICE E
ASSISTENCIA SOCIAL

"Fui mo?o, e ja agora sou velho, por6m jamais vi o justo

desamparado" (SL 37.25)

COORDENADOR TECNICO

Nome:  LUIZ ROBERTO SANCHES
Data:    03/01/2019

Assinatura:

PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA EXECUCAO

Nome:  SANDRA AP.  MARQUEZ SALUSTIANO
Data:    03/01/2019

Assinatura:

PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE CONTAS
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