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RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL:Lei No. 601/59

Identificação

OSC: Associação Evangélica “Lar de Betânia”
Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para
Pessoas Idosas – ILPI - Instituição de Longa
Permanência para Idosos.
Termo de Colaboração: 13/2017
Púbico Alvo: Idosos
Período: 01/05/2019 a 31/08/2019
Meta Pactuada: 43

NÚMERO DE ATENDIDOS: 43
MAIO

JUNHO

43

42

JULHO
43

AGOSTO
43

A) AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO
DO OBJETO, DEVENDO O EVENTUAL CUMPRIMENTO
PARCIAL SER DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

Dimensão do Trabalho Técnico – Operativo
Realizamos o planejamento e organização das atividades, conforme
descrito no plano, para atingirmos a totalidade dos idosos.
Elaboramos relatórios mensais para a comprovação do atendimento e
seu desenvolvimento, visando buscar objetivos propostos e as necessidades
dos idosos. Alimentamos o PIA conforme a demanda para termos sempre
atualizadas as informações e acontecimentos com os atendidos.
Sob a coordenação do CREAS e ILPIs realizamos quinzenalmente
reuniões para discussões de casos que demandam acompanhamento mais
específico, conforme necessário.
.

Dimensão do Trabalho com o usuário
Foram desenvolvidas oficinas ocupacionais ( auto-cuidado), lúdicas
(criatividade, expressiva, laboral e jogos ), lazer, artística e cultural
(informativa), com o objetivo de trabalhar: socialização, interação , criatividade,
autonomia, memória, atenção, coordenação motora global/fina, visão óculo
manual, expressão de pensamentos e sentimentos, percepção corporal,
estimulação sensório tátil, proporcionar informações e atualidades, raciocínio
lógico, fortalecer a auto estima, protagonismo, auto valorização, habilidades
manuais, lateralidade / noção corporal, auto confiança e noção temporal/
espacial.
Para o processo de institucionalização, realizamos visitas domiciliares,
estudos e acompanhamento de casos, conforme necessário.

Dimensão do Trabalho com a família
Bimestralmente foram feitas reuniões com os familiares/ pessoas de
referência, visando expor as atividades / necessidades da instituição e o
fortalecimento de vínculos.

Dimensão do Trabalho no território
Buscamos garantir o atendimento prioritário dentro do serviço. Também
desempenhamos atividades externas para reconhecimento de território e
mudança de contexto.

B)DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS,
APRESENTANDO UM COMPARATIVO DAS METAS
PROPOSTAS COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Metas:
Meses
Maio
Junho
Julho
Agosto

A
estudos
usuários
melhora
idosos.

Meta

Atendimento
43
43
43
43

43
42
43
43

meta foi alcançada conforme a demanda do CREAS/ILPIs, após
de casos/reuniões. A equipe técnica prioriza a capacidade dos
para a execução das atividades propostas, observando assim, uma
ou manutenção significativa da qualidade de vida no dia a dia dos

São José do Rio Preto, 27 de setembro de 2019.

