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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO CALENDÁRIO 2020 
 

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 do idoso em 
vulnerabilidade. 
 
Valores 
Pioneirismo, Compaixão, Dignidade, Compromisso, Humildade. 
 
 

SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 

E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SERVIÇO PARA IDOSOS. 

Nome do Projeto: Núcleo de Convivência para Idosos (NCI) - Heliópolis 

 
Responsáveis: 
Coordenação Técnica: Katia Aparecida Gomes 
Coordenação Administrativo/Financeiro: Marisa Simeão Pereira 
Coordenação Formação, Humana e Social: Elza de Souza Araújo. 
Assistente Social: Josiane Pereira de Oliveira  
 

1. Descrição do Projeto:  

Serviço De Convivência, destinado a pessoas idosas com idade superior ou igual a 60 
anos de idade. Desenvolvemos atividades diárias de lazer, cultura, educação, inclusão 
digital, saúde mental e física (ex: aulas de alfabetização, oficinas voltadas à qualidade 
de vida com aulas de yoga e informática); bem como oferta ações de proteção social 
básica a pessoa idosa em situação de isolamento, risco pessoa e social, residentes na 
comunidade Heliópolis e entorno; para o fortalecimento familiar e comunitário. As 
atividades ocorrem no bairro São João Clímaco no mesmo prédio do Instituto Bacarelli 
– parceiro do Instituto Velho Amigo.  
 

2. Público-Alvo:  
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Pessoas idosas de 60 anos de idade ou mais, de ambos os sexos, em 
situação de vulnerabilidade social, residentes na comunidade de 
Heliópolis e região; com prioridade para: 

● Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC); 

● Oriundos de famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda;  

● Os que apresentam vivências de isolamento por ausência de acesso a 

serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas 

necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no 

serviço. 

 

3 - Quantidade de Pessoas Atendidas: 

 Com capacidade de atender 200 participantes no ano de 2020, 
atendemos no total 179 pessoas idosas. Finalizamos o ano com 172 
participantes inscritos e na média registramos 161 participantes/mês. 
Todo atendimento de forma gratuita. 

 

 

4. Objetivo:  

Oferecer um espaço de aprendizado e convivência, atuando sobre o 
isolamento social e qualidade de vida, compensando as limitações decorrentes 
do processo de envelhecimento por meio da inclusão social; apresentando 
assim, novas possibilidades de vida social, educação, atividade física, e de 
promoção de saúde. 
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5– Meta: 

❖ Promover qualidade de vida no processo de envelhecimento das 

pessoas idosas; 

❖ Promover a Inclusão atuando nas consequências do isolamento social; 

❖ Promover momentos de interação, participação e empoderamento; 

❖ Assegurar um espaço livre de violência e ofertar orientação para as 

pessoas idosas e suas famílias;  

❖ Articular Rede de Apoio para atividades de qualidade de vida. 

 
6 – Objetivo Específico: 

- Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e 

autônomo; 

- Assegurar atendimento à distância, respeitando o protocolo de 

segurança mediante Pandemia de Saúde – COVID19; 

- Detectar necessidades emergenciais e auxiliar no desenvolvimento de 

capacidades frente ao contexto de isolamento social; 

-Fortalecer identificação como sendo um Centro de Referência de 
Cuidados e de Convivência para a comunidade idosa de Heliópolis e 
região. 

 

7- Funcionamento:  

Especificamente no ano de 2020, devido Pandemia de Saúde COVID 19; as 
atividades ocorreram de forma virtual (WhatsApp, Youtube) e também através 
de contato telefônico. Esporadicamente, de forma agendada, houve 
atendimento presencial. De modo geral o funcionamento das atividades 
ocorreu de segunda à sexta-feira, das 09 às 17hs.  
 

8 - Forma de Acesso ao Serviço:  
O acesso foi através busca espontânea, encaminhamento do serviço de saúde 
(Unidade Básica de Saúde), encaminhamentos da rede de serviço 
socioassistencial (Instituto Bacarelli, Pastoral da Pessoa Idosa – Paróquia São 
João Clímaco); bem como indicação de demais participantes. 

 
9 - Descrição das Atividades Realizadas em 2020: 

 

❖ Oficinas Socioeducativas - abordagem educativa por meio de 

metodologias participativas e integrativas.  Uma questão importante é o 

uso de mídias sociais que tornaram a comunicação com os 

participantes do serviço, necessária; em virtude da Pandemia de Saúde 

COVID 19, que tem como medida de segurança o isolamento social. A 
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mensuração da participação foi feita através de interação com as 

pessoas idosas, evidenciando por meio de relatos verbais.  

Yoga uma vez por semana; 
Condicionamento Físico uma vez por semana; 
Ginástica uma vez por semana; 
Dança uma vez por semana; 
Pilates uma vez por semana; 
Informática/Letramento Digital duas vezes por semana; 
Alfabetização duas vezes por semana. Cabe ressaltar que foi dado subsídio para as 
participantes através de confecção e entrega de apostilas em suas residências. 
Canto e Coral uma vez por semana; 
Artesanato uma vez por semana. Cabe ressaltar que foi dado subsídio para as 
participantes através do envio de material em suas residências. 
 

❖ Projeto Juntando Pontas (parceria com a Instituição Juntando Pontas), atividade 

através de contato telefônico. Com objetivo de reforço no desenvolvimento de 

competências. Participaram deste projeto 36 pessoas idosas; no mês de julho/2020. 

 
❖ Projeto História de Vida – evento de cunho recreativo e de interação com pessoas 

de diversos bairros de São Paulo, uma parceria com a plataforma de voluntariado 

ATADOS. Trata – de troca de vídeos entre os integrantes do NCI Heliópolis e 

voluntários da empresa VISA; registramos a participação de 35 pessoas idosas, no 

período de julho a setembro/2020; contabilizando 1.521 interações entre os 

participantes e os voluntários. 

 
❖ Projeto Alô Amigos - Trata-se de uma estratégia para combater isolamento/ 

sentimento de solidão dos atendidos, no período que perdurar a Pandemia de Saúde 

–COVID19.  É formado por voluntários de diversas áreas de atuação e profissões, 

que mantém contato telefônico com os atendidos para interação e obter informação 

de demandas destes. Semanalmente ocorre reunião entre o voluntário líder e a 

assistente social do serviço para obter feedback destes contatos; articulação para 

suprir demandas obtidas e fornecer feedback da resolução destas demandas. 

Participaram deste projeto, em média 106 pessoas idosas/mês; quanto ao número de 

voluntários que aderiram, registramos em média 35 voluntários/mês. 
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❖ Roda de Conversa – refere-se a reuniões socioeducativas (de forma virtual em sua 

maioria) - no objetivo de disseminar informação, despertar reflexão sobre temáticas 

contemporâneas e ou indicadas pelo grupo. As atividades são ministradas pela 

Assistente Social e Coordenadora Pedagógica, do respectivo serviço. 

 

                                   
 

❖ Mutirão da Saúde – Uma ação especial que ocorre desde 2006. O Centro Médico 

Berrini é um dos nossos parceiros que abre suas portas para atender as pessoas 

idosas assistidas pelo Instituto Velho Amigo. Durante o ano 2020, em virtude da 

necessidade de isolamento social as atividades foram adaptadas para atendimento 

individual, virtual (via telemedicina). No período de julho a novembro de 2020 

registramos 59 pessoas idosas do NCI Heliópolis que receberam consultas realizadas 

em sua maioria nas respectivas especialidades: cardiologia, dermatologia, 

endocrinologia, ginecologia, oftalmologia (este de forma presencial), ortopedia e 

otorrino.  
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Quanto a exames realizados os principais exames disponibilizados foram 

eletrocardiograma e Papanicolau. Cabe ressaltar o grupo de WhatsApp 

de médicos voluntários, a disposição dos atendidos para que pudessem 

conversar para tirar dúvida sobre COVID 19 (como cuidar, prevenir, 

esclarecer dúvida sobre os sintomas). 

 
❖ Atendimento Social - realizamos atividades como atendimento 

individual (teleatendimento em sua maioria), mediação/ articulação com 
a rede de serviço para sanar demandas constatadas (área saúde, 
assistência social, entre outros...); bem como monitoramento/articulação 
do Projeto Alô Amigo; acompanhamento mais sistemático de alguns 
casos via PDF1 (Plano de Desenvolvimento Familiar).  
Ofertamos também, apoio social – análise socioeconômica para 
providenciar, com recursos próprios, aquisição de 
alimentos/medicamentos necessários aos atendidos e que não seja 
possível obter através da rede de serviço. Realização de discussão de 
caso com técnico serviço social, profissionais da saúde; bem como 
outros atores que acompanham a pessoa idosa em outros espaços; a 
intenção destas discussões é buscar a melhor resposta à demanda do 
atendido; no total registramos 100 casos discutidos.  
O Instituto Velho Amigo, através de parceria adquiriram equipamentos 
de segurança (álcool gel, máscara), cestas básicas, suprimento de 
colágeno e cartão alimentação (no valor de R$100,00); para auxiliar os 
atendidos, que necessitavam, para superar as consequências 
socioeconômicas no ano 2020.  
 
 

      

 
1 PDF= trata – se de instrumental onde sistematizamos as ações planejadas, 

a evolução e resultados obtidos. 
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         ¹ = Doação da Liberty Seguros. 

 
 

❖ Articulação/ Parceria com Rede de Serviço – no objetivo de divulgação, 

informar sobre o serviço prestado pelo Instituto Velho Amigo e fortalecer a rede 

de serviço à pessoa idosa. Mantivemos contato/ articulação com serviços 
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existentes na região Heliópolis, entre elas: as UBS: Jardim Seckler, Sacomã, 

Heliópolis, Joaquim Rossini, Moinho Velho II e Dellamari; mantivemos contato 

com CRAS Ipiranga para encaminhamentos de atendidos, bem como nos 

colocar à disposição para apoiar o respectivo órgão com atendimento à 

população idosa; também realizamos importante articulação com Pastoral da 

Pessoa Idosa (Paroquia São Joao Batista) e manutenção da parceria com 

Instituto Bacarelli. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

10  - Atividades de Convívio:  

Neste contexto de isolamento social o Instituto Velho Amigo através das mídias 
sociais e de interação criou grupos no WhatsApp com o objetivo de dar o acesso às 
atividades socioeducativas, de forma contínua e sistemática.  

As atividades propostas tiveram como objetivos: incentivar o convívio; fortalecer os 
laços de pertencimento; promover a comunicação comunitária; a mobilização social; o 
protagonismo; desenvolver a sociabilidade; trocar experiências; quebrar estigmas e 
preconceitos, fomentar a participação, desenvolvimento de habilidades e competências 
para o autocuidado tanto físico quanto mental dentre outras. 
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11 - Metodologia utilizada para o desenvolvimento das atividades 

 

A metodologia que utilizamos foi construída com base na realidade mundial 

vivenciada pela Pandemia de Saúde - COVID19. Elaboramos um planejamento 

estratégico emergencial; delineamos três standeres de atuação, são estes:  

Segurança Alimentar  
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Saúde Física e Mental  
Proteção à Vida.  

Nestes standeres, pautamos nossa metodologia participativa e interacional na 
modalidade a distância perpassando pelo uso de técnicas lúdicas, tais como: abordagens 
individuais e em grupos para conhecimento da realidade dos sujeitos, dinâmicas de integração 
e descontração; possibilitando o desenvolvimento e estímulo da coordenação psicomotora; que 
possibilite o resgate da autoestima, de cada idoso. As atividades são formas dos mesmos se 
sentirem incluídos na sociedade, sentir-se produtivos e capazes, pois o trabalho pedagógico 
resgata a valorização, possibilitando um envelhecimento digno, proporcionando melhoria nos 
aspectos físicos e psicológicos. Existe uma valorização do sujeito na sua singularidade. Todos 
são considerados como cidadão.  

Para desenvolver as respectivas habilidades surge dentro do campo da educação, a 

educação não formal; também desenvolve processos educativos, porém, em outros espaços 

da sociedade. Isso devido às muitas transformações sejam elas: econômicas, tecnológicas, 

políticas e culturais, as quais obtiveram muitas mudanças; e para que o indivíduo se situe em 

tais mudanças a educação não formal vem trazer uma maior conscientização nos diversos 

aspectos sociais. 

  Diante deste contexto primeiro momento de planejamento das oficinas educativas 

realizados no primeiro trimestre constituiu-se de um diagnóstico social e de saúde dos idosos 

que, depois de concluído, foi levantado o perfil socioeconômico e realizado uma avaliação 

nutricional para subsidiar os planos estratégicos e os planos de oficina dos professores da 

área de saúde física como também dos demais educadores estes comprometendo se dentro 

de suas temáticas uma roda de conversa com a temática alimentação saudável alinhada à 

oficina do dia e pensar a ambiência do espaço.  

Outra questão importante vivenciada e que neste momento será o recurso utilizado é 

as mídias sociais que tornaram a comunicação com o público atendido necessária uma vez 

em que estamos vivenciando a medida de isolamento social por conta da Pandemia de Saúde 

COVID19. 

 

 

12 - Abrangência Territorial (caracterização do bairro onde a atividade é desenvolvida). 

O Núcleo de Convivência para Idoso (NCI) Heliópolis, abrange a micro área do Ipiranga 
que compreende os bairros Ipiranga, São João Clímaco, Vila Carioca (Heliópolis), Alto do 
Ipiranga, Vila Monumento, Cambuci, Glicério, Vila das Mercês, Parque Bristol Cursino. 

O território de atuação – Macrorregião do Ipiranga/SP - compreende uma área de 

atuação de 26,74 km², com uma população total de 392.163 habitantes, residentes em 

143.157 domicílios, com uma renda familiar média de R$ 6.588.75. Os valores na renda 

média da região são expressivos, ganham valor devido ao perfil de rendas dos bairros da Vila 

Monumento, Alto do Ipiranga e o próprio Ipiranga. 
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 Especificamente o território de atuação, na comunidade de Heliópolis, compreende 

uma área de atuação de 0,84 km², com uma população total de 44,766 habitantes, residentes 

em 14.735 domicílios, a comunidade sozinha representa 10,29% dos domicílios da macro 

área, com uma renda familiar média de R$ 2.825,00. Quando analisamos os salários dos 

trabalhadores com emprego formal desse território identificamos que 44,20% recebem menos 

de 2 salários mínimos. 

Na distribuição total da população, demonstra que a faixa etária com maior volume é 
de 35 a 49 anos de idade, seguido pela população com mais de 60 anos de idade. No 
entanto, deve se destacar que, em menos de 10 anos uma grande parcela da população 
com a faixa etária de 50 a 59 anos, irá compor a população com mais de 60 anos, ampliando 
principalmente a parcela de 60 a 64 anos de idade. 

Assistência Social na macro região do Ipiranga, conta com 27 unidades de 

atendimentos a população, desses 3 tem dentro do seu escopo o atendimento a Pessoa 

Idosa. O primeiro é o CREAS (Centro Referência Especial de Assistência Social) serviço 

executado direto pela Prefeitura; um Centro Dia do Idoso que possibilita proteção social 

especial, com visitas e ações que promovam a sua inclusão, por meio do fortalecimento das 

relações familiares. Um serviço diurno voltado para pessoas idosas em situação de 

vulnerabilidade social, o CDI(Centro Dia Idoso) funciona de segunda e sexta-feira e a 

pessoa idosa pode passar o dia recebendo cuidados especiais, além de participar de 

oficinas oferecidas; um Núcleo de Convivência de Idosos (NCI), este executado por rede 

parceria, é um sistema de proteção social, convivência e fortalecimento dos vínculos 

familiares para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco, os núcleos oferecem 

atividades socioeducativas com base no interesse e necessidades da pessoa idosa. 

 

13 Resultados Obtidos a partir da atividade realizada.  

Através de atividades realizadas com as oficinas e roda de conversa, a equipe técnica do 
NCI conseguiu identificar situações de vulnerabilidade social e de saúde física e mental; 
diante disto, através das parcerias estabelecidas pelo Instituto com empresas privadas e 
pessoas físicas foi possível adquirir doações de mantimentos e ofertar mutirão da saúde 
onde a pessoa idosa foi atendida através de telemedicina e em alguns casos de forma 
presencial. 

Para análise de resultado, utilizamos uma avaliação qualitativa –além do quantitativo – 
nos quais analisamos o cumprimento das metas estatísticas; valorizamos a avaliação das 
ações realizadas partindo de uma reflexão crítica sobre a qualidade e impacto destas, sobre 
o alcance das intencionalidades pedagógicas que permeiam a política organizacional de 
atuação; proporcionando processos que possibilitem uma avaliação criteriosa dos serviços 
oferecidos e que indiquem impactos. Para avaliação 2020 foi utilizado três dos respectivos 
indicadores de qualidade: 

 
Indicador Apropriação: 
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“Fui atendida pelo ortopedista estava com muita dor no joelho e pela chamada de vídeo ele 
me atendeu, foi atencioso, pediu para mostrar a medicação que estava tomando e trocou 
minha medicação e receitou outro remédio, estou bem melhor não tem dinheiro que paguem 
um dia quero conhecer esse médico e agradecer” (M.A.M.L – 71 anos de idade). 

                       Indicador Transformação: 

“Olha o colágeno é um excelente produto! Inclusive o meu marido teve COVID e o médico 
recomendou para ele usar; eu tive uma vizinha aqui que tava muito ruim eu dei uns 
envelopinhos pra ela, ela melhorou muito! então é um medicamento muito bom! Tá fazendo 
muito efeito pra gente aqui, principalmente a Terceira Idade, tá bom ...” (E.S.D – 64 anos de idade). 

Indicador Felicidade: 

“Eu recebi a minha cesta, chegou em boa hora eu agradeço de coração que Deus ajuda 
vocês, Deus abençoe continue ajudando né as pessoas que precisa que tão lindo né essa 
doação pra ajudar a gente tá, chegou em boa hora! obrigada, obrigada ao projeto, obrigada 
as meninas aí de coração Deus a protege! Amém Obrigada.” (N.R.J – 65 anos de idade). 

 
“Tô até emocionada! Nossa! eu tava descascando cenoura, falou D xxxxx (nome da idosa) eu 
falei pode entrar... ah fiquei até emocionada é o cara da cesta já veio trazer pra mim, eu tirei 
foto mas não sei tirar self assim sabe, eu queria tirar junto com a cesta né, mas não sei tirar, 
vou mandar a foto pra você da cesta, fiquei emocionada menina... ah só o kit de limpeza né, 
que kit maravilhoso né! Ah obrigada, obrigada, gratidão, gratidão! Tá bom, muito obrigada, 
obrigada mesmo, de coração, tô emocionada sabia?!”. (D.V -70 anos de idade). 

 “Estou muito feliz enxergando melhor agora, gratidão ao Instituto Velho Amigo” (Z.M.L. N – 67 

anos de idade). 

Através do acompanhamento via visita domiciliar, a equipe pode constatar duas 
situações extremamente vulneráveis: dificuldade de acesso à comunidade e outra vivendo 
em situação de isolamento habitacional – dificuldade de acesso à residência, devido escada 
muito íngreme. Providenciamos para que ela fosse contemplada com as doações 
disponíveis. 

        Escada de acesso a casa      
 

As atividades físicas de condicionamento físico, pilates e dança, auxiliaram no 
fortalecimento físico através de atividades lançadas na plataforma do youtube, bem como 
orientações individuais conforme a complexidade do atendido. 

Já as oficinas de canto/coral, artesanato e dança circular oportunizaram atividades mais 
direcionadas ao processo ocupacional, trazendo atividades manuais com objetivo lúdico e 
ocupacional. 
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Em todas as oficinas os educadores realizaram orientação e sensibilização; atividade 
direcionada sobre segurança alimentar o que oportunizou aos atendidos um repertório maior 
sobre os principais alimentos que auxiliam no processo de envelhecimento. 

 
14 - Perfil Socioeconômico: 
Para registro dos dados dos atendidos temos ficha de inscrição que contém informações 

socioeconômica. Estas informações são compiladas em planilhas que possibilita a 
visualização de forma rápida e eficaz para aprimorar o monitoramento e acompanhamento 
social dos atendidos; isto é, fazer um filtro dos atendidos que necessitem de maior atenção, 
uma vez que haja risco pessoal/ vulnerabilidade para usufruir seu envelhecimento com 
qualidade de vida. 
 As principais características dos atendidos em 2020 são: 162 mulheres e 10 homens; 
na faixa etária de 60 a 70 anos (102 pessoas ou 59%), com idade entre 71 a 80 anos (56 
pessoas ou 32%) e de 81 a 90 anos de idade (14 pessoas ou 12%). Quanto ao bairro que 
residem temos 84 residentes na Vila Carioca (que engloba: Heliópolis, Vila Arapuá, Jardim 
Patente, Jardim Seckler); 34 residem no bairro São João Clímaco, 17 residem no bairro 
Sacomã e 12 residem no bairro Ipiranga; temos 25 atendidos de outros bairros ao entorno. 
Quanto à composição familiar temos 68 participantes (39% do total dos atendidos) residem 
sozinhos; 66 (38% do total dos atendidos) residem com mais um morador – destes a metade 
reside com esposo e ou companheiro; isso significa dizer que estamos atendendo 77% de 
pessoas idosas que reside sozinha ou com mais uma pessoa. Quanto à situação econômica, 
do total de atendidos, 81% são aposentados/ pensionistas; 6% não tem renda fixa. 
 
15. Resultados: 
- Pessoas idosas participando efetivamente de atividades de 
promoção da saúde, educação, autonomia/cidadania que 
favoreçam o envelhecimento saudável; 
- Participantes do serviço com acesso a ações 
desenvolvidas para combater as consequências do 
isolamento social. 
- Ampliação do número de atendidos; alcançando pessoas 
idosas que não estavam com acesso a serviço social, 
encaminhados por atores da rede de serviço;  
- Ampliação na parceria junto à rede de serviço. 
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SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PARA INSTITUIÇÕES DA REDE DE 

CUIDADO DIRETO DA PESSOA IDOSA 

Nome do Projeto: PROGRAMA REVITALIZA 2020 

Responsáveis: 
Coordenação Técnica: Katia Aparecida Gomes 
Coordenação Administrativo/Financeiro: Marisa Simeão Pereira 
 

1. O Programa 2020 
 

Criado em 2019, o Programa Revitaliza nasceu a partir da necessidade de estruturação 

das diferentes linhas de atuação já realizadas pelo Instituto Velho Amigo. O Programa 

Revitaliza visa construir e fortalecer uma rede de agentes responsáveis por fomentar políticas 

públicas e discutir, debater e ampliar o conhecimento sobre a causa do envelhecimento 

saudável, bem como levar qualidade de vida e dignidade para idosos que já não convivem no 

ambiente familiar. 

No ano de 2020 o programa selecionou 16 Instituições para apoio, sendo elas, 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s), CAEIS e o Núcleo de Promoção 

Alimentar na região da Grande São Paulo. 

O plano de trabalho de 2020 dos meses de Janeiro a Fevereiro contou com a seleção 

das organizações para participação, visitas técnicas e adaptações das propostas de trabalho 

recebidas. 

A maioria dos projetos era voltado a recreação, lazer, saúde e esporte. Tivemos então 

no nosso quadro de organizações apoiadas as seguintes organizações; 

- ILPI Casa Verde; Instituição de Longa Permanência situado na Casa Verde, Zona 

Norte de São Paulo, com 31 moradores, o abrigo Casa Verde atua com uma população de 

idosos em sua maioria com rompimento de vínculos familiares e em situação vulnerabilidade 

social. 

- Lar das Mãezinhas; Instituição de Longa Permanência situado na Vila Aricanduva, 

São Paulo, com 26 moradores, o Lar das Mãezinhas atua com uma população de idosos em 

sua maioria com rompimento de vínculos familiares e em situação vulnerabilidade social. 
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- ILPI Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam; Instituição de Longa Permanência 

que atende á mulheres na Zona Norte de São Paulo, o Abrigo dos Velhinhos Frederico 

Ozanam, tem como objetivo o atendimento de pessoas idosas, de forma gratuita, com idade 

mínima de 60 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, sem família ou por esta 

desamparada, que não possuam recursos suficientes para sua própria subsistência. O abrigo 

tem hoje 35 moradoras. 

- Casa do Velhinhos Ondina Lobo; Instituição de Longa Permanência, situado na 

região do Alto da Boa Vista, a Casa Ondina Lobo é uma Instituição Filantrópica que abriga 65 

moradores de ambos os sexos, e tem como missão atender de forma integral os idosos em 

situação de vulnerabilidade social, possibilitando que a velhice possa ser vivida com 

dignidade, saúde e bem-estar 

- Casa dos Velhos Irmã Alice; A Casa dos Velhos Irmã Alice, atua no acolhimento de 

idosos do sexo masculino, acima de 60 anos que se encontram em situação de rua, 

desagregados do ambiente familiar ou em situação vulnerável dos cuidados básicos, 

proporcionando ao idoso, nutrição adequada, cuidados de higiene e saúde, reabilitação e 

prevenção das perdas de capacidade motora. Hoje a casa possui 21 moradores e está 

localizada em Guarulhos.  

- Cepim Santa Terezinha; Instituição localizada em Taboão da Serra atua com 

acolhimento de idosos acima de 60 anos de idade de ambos os sexos me situação de 

vulnerabilidade social. Possui hoje 20 moradores e realiza trabalhos de autonomia, 

convivência comunitária, atividade físicas e de saúde metal e tem uma demanda considerável 

para atividades de saúde bucal.  

- Lar Madre Regina; O Lar Madre Regina é uma Instituição de Longa Permanência, 

localizada em Guarulhos, acolhendo 80 idosos de ambos os sexos com idade acima de 60 

anos contribuindo para uma vida de qualidade com autonomia, autocuidado, prestando 

assistência ao idoso de forma humana e digna. 

- Lar Vicentino Ermelino Matarazzo; Abrigo para pessoas idosas que tem como 

missão oferecer acolhimento e cuidado individual para idosos a partir de 60 anos de idade em 
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situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos. O Lar Vicentino está localizado em 

Ermelino Matarazzo e possui 40 moradores. O Lar atua com idosos que não possuem contato 

com a Família promovendo convivência comunitária como estratégia para o combate ao 

isolamento social. 

- Lar Alcina; Abrigo em Diadema que  acolhe  20 pessoas idosos com idade mínima de 

60 anos de ambos os sexos, oferecendo um lar seguro e com cuidados diários para uma boa 

qualidade de vida e tem hoje uma demanda considerável para atividades de saúde bucal. 

- Centro de Acolhida  Especial  para Idosos Casa Verde; O Centro de Acolhida 

Casa Verde, também ,localizado na região da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo, atende 

60 idosos acima de 60 anos de idade, atuando como uma Casa de Acolhida e trabalho com 

fortalecimento para possível reinserção social e desenvolvendo autonomia.  

- Casa Simeão ; A Casa de Simeão, localizada na região central de São Paulo, Brás, 

trata-se de abrigo, que oferta acolhimento á 150 idosos a partir dos 60 anos de idade, do sexo 

masculino por 24 horas com vaga fixa, que se encontram em situação de vulnerabilidade e 

risco social.   O acolhimento é provisório e tem objetivo de empoderar os idosos em todos os 

aspectos como: saúde, lazer, cultura, acesso a benefícios, educação, combate ao isolamento, 

proporcionando escuta qualificada e desenvolvendo plano individual de atendimento para sua 

reinserção social. 

- Lar Bussocaba ;  Instituição de Longa Permanência que acolhe 63 idosos de ambos 

os sexos a partir de 60 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, localizado em 

Osasco. O Lar Bussocaba trabalha com os cuidados diretos aos moradores da casa para 

promover qualidade de vida. 

- Lar Francisco Xavier ;  Instituição de Longa Permanência que acolhe 20 idosos de 

ambos os sexos a partir de 60 anos de idade em situação de vulnerabilidade social, localizado 

em Caucaia do Alto. O trabalha com os cuidados diretos aos moradores da casa para 

promover qualidade de vida. 

Além do serviços de atendimento direito dos mutirões de saúde, beleza e oftalmologia, 

o programa também oferece formação, aperfeiçoamento e capacitação para equipes técnicas 
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e seus profissionais envolvidos no dia a dia destas instituições, assessorando-os para 

melhoria de suas atividades. 

Na linha estratégica, tivemos ainda como objetivo de desenhar os fluxos e processos 

para o repasse de doações, criação de ferramentas de coleta de dados e sistematização da 

metodologia do programa. 

Devido ao contexto de pandemia que fez recuar algumas iniciativas e criou outras, 

atuamos em duas linhas para garantir a missão do Instituto e contribuir para a segurança da 

pessoa idosa, o plano de Emergência Covid-19 e o em paralelo o planejamento estratégico 

2020.  

 

2. PLANO DE EMERGÊNCIA COVID 
Do mês de Março a Dezembro de 2020 trabalhos um plano emergencial visto a pandemia 

causada pelo Vírus CONVID 19.  

Com o objetivo de assegurar projetos eficientes para a qualidade de vida em um 

processo de envelhecimento saudável e o fortalecimento de instituições de acolhida de idosos 

protegendo os ambiente suprimios nosso planejamento em três standers de atuação.  

Segurança Alimentar 

Saúde Física e Mental 

Proteção à Vida. 

Tendo como diretrizes macro, o apoio e Incentivo a uma alimentação saudável de 

acordo com as necessidades do grupo meta, alinhamento e Fornecimento de Metodologia 

Pedagógica, de serviços e recursos para aprendizagens e melhoria da saúde física e mental e 

fornecimento de materiais, serviços e recursos para a garantia do cuidado com qualidade e 

responsabilidade.  

 
2.1  Desenvolvimento 
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Os eixos criados para contribuir om a qualidade de vida da pessoa idosa durante o 

período de isolamento social foram baseados em pontos importantes para a saúde mental e 

física.  

Em segurança alimentar concentramos nossos esforços em garantir alimentação 

adequada aos idosos, canalizando e potencializando as doações para os lares que mais 

necessitavam. Tivemos aqui doações importantes de cestas básicas de pessoas físicas, 

cartões alimentação da empresa JBS, cestas básicas da empresa Liberty Seguros e gêneros 

alimentícios de restaurantes e uma doação de suplemento da fundação Nestlé que também 

realizou uma capacitação nutricional para 30 colaboradores do cuidado direto nas instituições 

do Programa Revitaliza. 

Em saúde física e mental, podemos destacar as doações de material de higiene e 

limpeza de pessoas físicas, de campanhas e outros projetos com o Instituto Irapa que realizou 

a desinfecção em 90% das instituições do programa revitaliza e ainda as ações de 

voluntariado coorporativo a distância que promoveram a convivência comunitária com os 

idosos através de cafés virtuais e troca de vídeos. 

Em saúde física além das doações contamos com as atividades do programa de 

voluntariado, os mutirões, cafés virtuais e abraços virtuais, foram mais de 100 atividades 

promovidas para amenizar as questões trazidas pelo isolamento social. 

Em proteção a vida tivemos também grandes contribuições com materiais de proteção 

individual, foram milhares de máscaras doadas para garantir a segurança dos idosos nas 

instituições. Contamos aqui com apoio do grupo Amil, doações de pessoas físicas e doações 

através de lives e pequenas empresas. Contamos também a doação de álcool gel da 

empresa Loreal, Embelleze, Gtex que além do álcool, também dou material de limpeza, Dry 

Wash e doação de pessoas físicas.  
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RESULTADOS 
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