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Introdução
INSTITUTO VELHO AMIGO

MISSÃO
“Contribuir para a inclusão social de idosos em situação de vulnerabilidade, promovendo um
envelhecimento saudável com autonomia, dignidade e integração em um ambiente acolhedor.”
VISÃO
“Ser referência nacional na metodologia de cuidado e na inclusão social da pessoa idosa em
vulnerabilidade.”

O Instituto Velho Amigo trabalha há mais de 23 anos pela longevidade saudável, assegurando direitos
essenciais dos idosos, como autonomia, inclusão, convivência, saúde e bem-estar.
O Instituto é uma organização sem fins lucrativos, apartidária e laica que já beneficiou mais de 15.000
idosos por meio de programas de assistência junto a instituições de longa permanência parceiras.
Para cumprir sua missão de “contribuir para a inclusão social de idosos em situação de vulnerabilidade,
promovendo um envelhecimento saudável com autonomia, dignidade e integração em um ambiente
acolhedor”, o Instituto tem três linhas de atuação:
 Atendimento ao idoso com foco no fortalecimento familiar e comunitário (Núcleo de Convivência
Heliópolis)
 Aceleração e desenvolvimento institucional da rede de acolhimento ao idoso (Programa Revitaliza).
 Incidência em políticas públicas, locais e nacional (Advocacy).
Já foram mais de 30 instituições assistidas e mais de 30.000 idosos beneficiados por meio do Programa
Revitaliza. No Núcleo de Convivência Heliópolis, há mais de 200 vagas para programas de inclusão
social e Inter geracional.
Sem falar nos muitos mutirões de saúde, oftalmológicos, odontológicos e de beleza para garantir
autoestima e uma vida plena.
Além de tudo isso, o Instituto Velho Amigo tem como propósito contribuir para a garantia dos direitos da
pessoa idosa, fomentando a cultura da inclusão do idoso e inspirando a construção de uma sociedade
mais empática, sensível e consciente sobre a causa do envelhecimento saudável.
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Mensagem de Nossos
Líderes
Regina Moraes| Regina Helou | Debora Conti
"O ano de 2021 foi repleto de desafios para a equipe do Instituto Velho Amigo. Mais que
metodologias, desenvolvemos conexões com centenas de pessoas, sendo “ponte” quando
necessário, não deixando o isolamento falar mais alto e agindo com criatividade e
agilidade na resolução de problemas sérios diante de um contexto ainda tão complexo.
Construímos planos de expansão, aprimoramos o atendimento híbrido e consolidamos um
Programa de Voluntariado à distância para acompanhar mais de 1.000 idosos no período
transitório de flexibilização e mudança de hábitos, em função da pandemia. Foi um ano
de muitas conquistas e de um enorme aprendizado!!". ( Regina Moraes, Presidente e
fundadora)
Acredito na longevidade inclusiva, repleta de reconhecimento em todos os âmbitosfamiliar , social e político.
Reconhecer nossos velhos amigos é dar visibilidade para um público invisível e
descartado.
Só conseguimos realizar nossas crenças com apoio intergeracional e na união de
esforços com ações como que desenvolvemos no Instituto Velho Amigo, com ele tenho
Fé e Esperança. ( Regina Helou, Vice Presidente e fundadora)
O Instituto Velho Amigo, vem passando por constante transformação e o ano de 2021,
foi repleto de desafios. Estávamos no auge da pandemia, mas passado o “susto” de
2020, já estávamos mais maduros e preparados para o cenário que estava posto.
O Instituto inovou com novas metodologias e posicionamento estratégico, usando as
adversidades como possibilidades para novos avanços e não como limitadores.
Ampliamos nosso atendimento com o Programa Revitaliza, para chegar em novos
territórios, a partir de uma metodologia hibrida e bem consolidada. Ampliamos o
número de atendimentos às pessoas idosas de Heliópolis, estabelecendo o primeiro
comitê de idosos, a fim de discutirmos cidadania e direitos humanos, ampliamos o
olhar junto às famílias dos nossos atendidos por meio de uma visão sistêmica e
construímos novas pontes locais e com grandes parceiros
Tudo isso, fez com que fossemos novando nas áreas de voluntariado e
sustentabilidade, fazendo com que atingíssemos a meta de atender mais de 1000
pessoas idosas diretamente, apesar das dificuldades do cenário naquele momento.
Podemos dizer com orgulho que “não largarmos as mãos de ninguém”. E com esta
sensação de missão cumprida, que iniciamos o ano de 2022... Prontas para novas
conquistas. ( Debora Conti, Diretora Executiva)

Sonhos não Envelhecem...
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Programa de Atenção Direta
Nucleo de Convivência de Heliopolis

O programa de atenção direta destina se ao cuidado direto de pessoas idosas em situação de
vulnerabilidade social, caracterizado aqui por idosos com pouca ou nenhuma rede de apoio,
idosos com renda instável e ou insuficiente, idosos com necessidade de desenvolvimento de
habilidades e competências para o auto cuidado e idosos com necessidade de cuidados para o
envelhecimento ativo.
Assim, neste ano para trabalhar na missão de inclusão social da pessoa idosa e promover espaços
para a qualidade de vida no ano de 2021 atuamos com os Pilares de Segurança Alimentar,
Promoção de Saúde Física e Mental e Proteção a Vida.
Esses três pilares se desenvolveram através das oficinas de corpo e mente em movimento, a
execução do projeto A Essência do Cuidar, o fortalecimento da equipe de ação direta e a atuação
do setor de serviço social.
Ainda em período de isolamento social as atividades foram executadas de forma hibrida,
utilizando de grupos no WhatsApp e o nosso canal pedagógico no Youtube, o canal ConectAí. Os
idosos em atendimento presencial foram apenas os idosos em acompanhamento de Planos de
Desenvolvimento Familar, a partir do segundo semestre de 2021 idosos sem acesso a internet,
idosos com dificuldades em letramento digital e idosos dos grupos de aprendizagem e
alfabetização.
Durante o ano a área de fortalecimento e serviço social do Nucleo de Heliopolis, além das ações
de segurança alimentar e desenvolvimento de planos de fortalecimento, desenvolveu ainda uma
estratégia de articulação com rede para a garantia e acesso a serviços dos idosos atendidos e
apoio aos serviços da comunidade com repasse de recursos e orientações.
Um ponto importante é falar da frequente formação da equipe de ação direta que teve como
tema gerador este ano o aprimoramento do cuidar e de conceitos de envelhecimento ativo,
contando como parceiros o Instituto Sedes Sapietiae e a empresa Nivea.
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Programa de Atenção
Direta
Nucleo de Convivência de Heliopolis

Segurança Alimentar e Proteção a Vida
De janeiro a dezembro foram apoiados 200 pessoas
idosas com cestas básicas, medicamentos, consultas,
transporte e material de higiene e limpeza.
Em 2021 continuamos com a o plano de enfrentamento
ao COVDI 19, distribuindo mais de 5.000 máscaras e
kits de higiene e limpeza para os idosos atendidos no
núcleo e para alguns serviços da comunidade e para
idosos encaminhados por outros serviços e parceiros de
outras localidades. Além de criar orientações e
protocolos para retomada de atividades presenciais.

Promoção de Saúde Física e Mental
No Pilar de saúde física e mental, foram desenvolvidas
836 oficinas de corpo e mente em movimento, e 90
oficinas de auto cuidado através do projeto Essência do
Cuidar em parceria com a empresa Nivea.
Além destes foram desenvolvidas ainda 18 encontros
virtuais através da estratégia café virtual onde 482
pessoas idosas tiveram acesso a informações acerca do
envelhecimento ativo e saudável, direitos da pessoa,
atividades de lazer e cultura para a saúde mental.
Neste ano desenvolvemos também parcerias para
atendimento de grupos terapêuticos visando a qualidade
de vida e o plano de vida dos idosos. Foram 40 idosos
participantes desta estratégia de trabalho junto a
Universidade Anhembi Morumbi.
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Atividades de auto cuidado

Rodas de conversa
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Programa de Fortalecimento
Institucional
Revitaliza 2021

O programa de fortalecimento institucional no ano de
2021 trabalhou com duas linhas estratégicas, o
fortalecimento através do processo formativo e
desenvolvimento de planos institucionais e o plano de
enfrentamento ao COVID através do banco de doações.
Ao todo foram 29 instituições de atendimento direto a
pessoa idosa apoiadas por esse Programa em 12
encontros formativos nos eixos de Governança e
Sustentabilidade e Qualidade do Serviços. No eixo de
Governança e Sustentabilidade trabalhamos com
temáticas de Eventos de Captação online, Elaboração
de Projetos e Editais e Planejamento. No eixo de
Qualidade dos Serviços trabalhamos com temáticas de
Envelhecimento Ativo, Metodologias de atuação com a
pessoa idosa e Sexualidade e Envelhecimento.
Tivemos 23 instituições participantes dos encontros
formativos e 72 participantes nas temáticas de
capacitação de qualidade de vida.
No plano de enfrentamento ao COVID realizamos
doações de materiais de EPI, doações de materiais de
higiene e limpeza e alimentação
O ano de 2021 trouxe ainda outros desafios
relacionados a ações emergenciais, as baixas
temperaturas nos fizeram mobilizar para atender não
só os idosos da comunidade de Heliopolis, mas também
os idosos de outras comunidades em instituições
comunitárias periféricas. Foram distribuídos mais de
2.000 cobertores e agasalhos nas comunidades de
Cotia, Centro de São Paulo, Parelheiros e Heliopolis.
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Programa de Voluntariado
Voluntariado 2021

O Programa de Voluntariado em 2021 se
desenvolveu por três linhas de ações; o Abraço
Virtual, o Café Virtual e Alô Amigo.
O Abraço Virtual foi nossa correspondência virtual,
com alguns ciclos de trocas de vídeos os
colaboradores de uma empresa e os idosos
atendidos dividiram experiências e compartilham
histórias. Foram 676 correspondências trocadas em
mais de 3 ciclos de trocas com 10 times
empresariais.
O Café Virtual, foi o momento de bate papo e
entretenimento nas tardes e manhãs dos lares do
Programa Revitaliza e das casas das idosas em
Heliopolis. Foram 40 cafés com mais de 100
voluntários envolvidos.
Já o Alô Amigo, foi ação que trouxe escuta e apoiou
a participação dos idosos moradores de Heliopolis
nas atividades que aconteciam à distância. Em 2021
tivemos 62 voluntários monitorando 113 pessoas
idosas durante o período de pandemia.
Tivemos ainda em 2021 atividades de voluntariado
de entrega de presentes no dia internacional da
pessoa idosa, voluntários de digitação de nota fiscal,
voluntários para retirada de doação e voluntários
para roda de conversa com temáticas de
envelhecimento, somando se 31 voluntários.
Na linha de mutirão, realizamos o mutirão
oftalmológico que contou com exames de vista e
doação de óculos para 120 pessoas idosas em
parceria com a Chilli Beans.
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Programa de Voluntariado
Voluntariado 2021

Programa de
Voluntariado Corporativo
376 voluntários corporativos

Café Virtual com CIEE

Empresas participantes:
Visa, Amar Assist, Bank Of America, CIEE, General Mills,
Sky, UGH Amil, Grupo Fleury, Hyundai, Saint-Gobain,
Allianz, Johnson & Johnson, Faculdade Insper, Espaço
Laser e Atados.

Programa Pessoa Física
22 apoios internos
11 Digitadores de Nota Fiscal
62 voluntários no Alô Amigo

Entrega dos
presentes na festa
do idoso

Atendimento com
Pneumologista
Dra. Mary Elias
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Depoimentos
2021

" Nosso olhar foi ampliando o olhar para o idoso...a questão do cantinho, a questão do gênero, se ele é
homossexual como lida com isso, enquanto organização como a gente lida com as coisas, a atenção na
saúde, a gente começou a pensar nas pessoas que a gente vê todo dia... pelo fato dele não estar 24h com
a gente o tempo que ele está com a gente deve ser de qualidade e com atenção. ( Penha, Assstente Social
participante do Programa Revitaliza, Dino Buento)

Adorei, gosto muito de vir até a fundação para participar das
atividades, me sinto mais feliz, e mais viva! ( idosa, Fundação
Carmem Lucia)

"Quero deixar minha gratidão pela oportunidade de ter participado dessa ação. O abraço é
entrelaçar a alma, e nada mais importante que esse gesto para afagar nossa alma.
Pensei que iria deixar uma pessoa mais feliz, mas descobri que eu e minha família que ganhamos
essa felicidade de poder contribuir.
Muitíssimo obrigada em nome de toda a minha família.
Contem conosco sempre."
(Silvaneide Francinéa Silva Pinheiro de Almeida - CIEE)

“Sr. Carlos do Amaral Gurgel agradece pela realização da
atividade, pois considera que é um aprendizado a mais. Também
agradece pelo incentivo a sua participação e relata que tem
gostado de participar da atividade de artesanato”.
( Técnica, ILPI Irmã Alice)
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