RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2002
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL - OSCRE
(LAR FRANCISCO DE ASSIS)
Endereço completo:
Av. Rogaciano Leite, 1650
Bairro:
Município:
UF:
Engº Luciano Cavalcante
Fortaleza
Ce
01 – Histórico:
As Obras Sociais do Círculo de Renovação Espiritual foi criada com base nos elevados princípios filosóficos do amor ao próximo.
Como realizadora de obra assistencial, antes mesmo de sua existência legal, a entidade promovia já em 1948 a distribuição mensal de
mantimentos a 50 idosos desamparados do convívio familiar. Esta ação veio a ser a semente geradora do Lar Francisco de Assis, mais tarde
fundado por D. Milena Prado Rocha.
Em 02 de fevereiro de 1956 foi fundada a Escola de 1º Grau Teodorico Barroso que atendeu até 1995 a cerca de 300 crianças, de
ambos os sexos. A entidade mantinha convênio com Secretaria de Educação do Município de Fortaleza e visava suprir a carência de crianças
desassistidas pela educação do poder público da época. Em 1995, em virtude da grande quantidade de escolas municipais e estaduais
existentes no bairro, criadas ao longo do período, provocando substancial redução na procura de vagas da instituição, a Escola Teodorico
Barroso encerrou suas atividades.
Dentro deste período de atividades assistenciais, a partir do trabalho embrionário com os idosos na sede da instituição, em 03 de
dezembro de 1980, iniciou-se a concretização do sonho de D. Milena com o lançamento da pedra fundamental da obra que teria como projeto
a construção do Lar Francisco de Assis, para atendimento ao idoso necessitado de Fortaleza.
A trajetória para a construção da obra, que ainda hoje, encontra-se inacabada exigiu esforço, perseverança, determinação e
paciência de D. Milena Prado Rocha e equipe. Os recursos foram angariados através de pedágios, almoços e jantares beneficentes, bingos,
participações em feiras de lazer, shows e doações. O Lar possui um área coberta de 2.500m2.
Em 26 de outubro de 1997 iniciou-se as atividades sociais no Lar Francisco de Assis, com o I Encontro com a 3ª Idade. Como
preparação ao início das atividades realizou-se: capacitação e reciclagem dos recursos humanos, composto por voluntários cadastrados,
cadastramento de idosos que habitavam no Bairro Luciano Cavalcante; realização de levantamento de interesses e necessidades da clientela
do bairro e reuniões de planejamento para definição das ações prioritárias.
Iniciando suas atividades com um contigente de 30 idosos, o Lar Francisco de Assis possui, atualmente, 190 usuários idosos
atendidos por semana e 90 crianças (netos de idosos).
02 – Finalidade Estatutária:
Proteger a velhice desamparada, proporcionando o conforto material, moral e espiritual de que carece;
Prestar assistência médica e farmacêutica e gratuita aos necessitados;
Proporcionar à infância e à mocidade oportunidades de boas fontes de pesquisa e leitura, concorrendo para seu aprimoramento moral e
cultural.
03 – Atividades realizadas no exercício:
Através do Lar Francisco de Assis a
Instituição desenvolve um programa de assistência social ao idoso,
proporcionando ao mesmo o seu desenvolvimento humano integral dentro de uma filosofia cidadã. Este trabalho também é
complementado com o atendimento aos netos dos idosos, através do projeto Germinar, visando contribuir com a harmonia no lar
dos idosos assistidos.
Foram desenvolvidas as seguintes atividades na área social :
Conscientização junto à família do idoso , visando o fortalecimento dos vínculos afetivos , reconhecimento do idoso como um ser
capaz e aceitação de suas limitações decorrentes do processo de envelhecimento ;
Realização de eventos beneficentes , campanhas para doações e de parcerias para captação de recursos . Com a ampliação da rede
de trabalhadores voluntários a Instituição tem conquistado espaço significativo na sociedade . Realizou-se durante a semana que
antecedeu o Dia das Mães a I Feira de Artesanato da Terceira Idade, com trabalhos produzidos pelos idosos, que aconteceu
respectivamente na filial Dom Luiz das Farmácias Drogajafre e North Shopping;
Arrecadação de mantimentos para formação de cestas do Programa Sacola do Ancião, doadas mensalmente aos idosos, bem como
para alimentação dos mesmos durante os eventos;
Clube da Melhor Idade - quinzenalmente, aos sábados, realizaram-se momentos de reflexão sobre o ser abrangendo temas como:
higiene corporal e ambiental; dietas para hipertensos e diabéticos; princípios, valores e padrões culturais; direitos e deveres do cidadão;
auto estima e qualidade de vida do idoso, dentre outros, vivências com profissionais da área comportamental, jogos , Forró da Melhor
Idade . Nestes momentos foram servidos almoços em datas especiais, lanches e sopas;
Grupo de Produção de Artesanato - os produtos gerados pelo grupo foram expostos em feiras ;
Cursos de Preparação para o Trabalho –Foi oferecidos aos idosos e/ou familiares em parceria com o Senac curso de Técnicas de
Embalagens para Produtos Ornamentasi.
Curso de Alfabetização de Adultos, destinado aos idosos foi desenvolvido todas às quartas-feira à tarde e aos sábados pela manhã;
Grupo Feminino de Qualidade Vida – Encontro mensal objetivando o auto-conhecimento e desenvolvimento da inteligência emocional,
quando foram realizados exercícios de relaxamento e visualização e contação de histórias;
Atendimento na área da saúde : oftalmologia , otorrinolaringologia e clínica geral, através de médicos voluntários e no Lar Francisco de
Assis ;
Grupo de Estudo de desenvolvimento da Espiritualidade – Estudos do Evangelho com debates sobre os ensinamentos de Jesus
Cristo na perspectiva dos valores morais e da busca da reforma íntima, sem vínculo com crenças religiosas;
Grupo Germinar (para netos dos idosos) – objetiva trabalhar a formação integral do ser, refletindo questões como drogas , sexualidade ,
cidadania e auto-conhecimento;
Bazar (feira quinzenal da pechincha) – artigos de boa qualidade provenientes de doações foram vendidos a preços simbólicos, dando
oportunidade de direito à compra para o exercício da auto-gestão e cidadania;
Eventos Comemorativos / Confraternizações – foram realizados eventos nas datas comemorativas dos dias das mães, do Ancião,
festa junina, natal e aniversariantes;
Projeto de Assistência Geriátrica - PROAGE – Este projeto é desenvolvido no Lar Francisco de Assis, por estudantes de medicina
orientados por professores, através do Convênio com a Universidade Federal do Ceará e apresenta os seguintes objetivos : Avaliar as
condições de vida dos idosos dependentes, semi-dependentes e independentes; Detectar as enfermidades mais frequentes nesses
idosos; Desenvolver atividades ( culturais , intelectuais e físicas) em grupo com os idosos , utilizando especialidades técnicas e práticas;
Promover Grupos de Discussão em que os idosos possam tratar de suas dúvidas mais frequentes ; Realizar verificação periódica de
pressão arterial para controle e encaminhamento médico ;
Terapias Alternativas- foram realizados atendimentos em Massoterapia e Reike.
Apesar dos desafios e dificuldades encontrados para a realização das atividades programadas, os objetivos propostos foram realizados em quase sua
totalidade, havendo um crescimento significativo do trabalho.
01 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÕES

PÚBLICO ALVO

N.º DE BENEFICIADOS

Nº DE ATENDIMENTOS

Distribuição de Sacolas de Mantimentos
Distribuição de redes
Distribuição de sopa
Distribuição de lanches
Presentes DiadasMães/Pais, DiadoAncião,DiadaCriança,Natal
Clube da Melhor Idade
Grupo de Produção de Artesanato
Desenvolvimento da Espiritualidade

Idosos
Crianças (familiares)
Idosos
Idosos e crianças
Idosos e crianças
Idosos e crianças
Idosos
Idosos
Idosos

190
90
190
220
220
1.020
130
12
121

920
90
190
8.020
8.020
1.230
3.250
444
3.025

Idosos

12

120

Crianças

90

Grupo Feminino de Qualidade de Vida
Germinar

3.780
29.089

TOTAL:
02 – EDUCAÇÃO
CURSOS MANTIDOS
Alfabetização de adultos
Téc. Embalagem p/ Produtos Artesanais
TOTAL:
03 – SAÚDE
TIPOS DE ATENDIMENTO
01 – Clínico Geral
02 – Oftalmologista
03 – Otorrinolaringologista
04 – Cardiologista
05 – Aferição de Pressão
06 – Massoterapia e Reike

PÚBLICO ALVO
Idosos
Idosos e familiares

Nº DE BENEFICIADOS
23
24
43

PÚBLICO ALVO
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos
Idosos

Nº DE ATENDIMENTOS
1.380

Nº DE ATENDIMENTOS
1.040
57
14
06
1.157
200

TOTAL:

2.474

Francisco Prado Rocha
Presidente da OSCRE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL
Cnpj nº 07.945.769/0001-21
Rua Teodorico Barroso, 85. Fátima. Fortaleza-Ce
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2002
Em Reais
2001

2002
1. ATIVO
1.1. Circulante
1.1.1. Caixa

666,52

1.1.2. Banco Conta Movimento

0,00

1994,70

2661,22

5064,79

5064,79

295344,50

295344,50

295344,50

295344,50

18734,55

18734,55

9049,93

9049,93

4670,00

4670,00

0,00

1.2. Permanente
1.2.1. Imobilizado/Instalações
1.2.2. Móveis e Utensílios
1.2.3. Máquinas e Equipamentos
TOTAL ATIVO

2. PASSIVO

321410,27

0,00
309459,22

0,00

0,00

0,00

0,00

320743,75

320743,75

309459,22

309459,22

666,52

666,52

0,00

3. PATRIMÔNIO SOCIAL
3.1.1. Fundo Patrimonial
3.1.2. Superávit/Déficit do Exercício
TOTAL PASSIVO

321410,27

0,00
309459,22

Importa o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2002, tanto no Ativo como no Passivo, o valor de
R$321.410,27 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos), pelo qual firmo o presente para fins e
efeitos.

Francisco Prado Rocha

Maria Arcanjo de Lima

Diretor Executivo

CRC-Ce 4.183

Demonstração de Superávits/Déficits
Em 31 de Dezembro de 2002
Em Reais
2002
RECEITAS
Doações
Receitas Próprias
Eventos Beneficentes
Outras Receitas

12325,01
2982,08
215,10
1011,40

DESPESAS
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Operacionais
Outras Despesas

11081,29
4785,78
0,00

Superávit do Exercício

2001

16533,59

8234,96
1083,81
3093,00
0,00

12411,77

15867,07

12169,95
241,82
0,00

12411,77

666,52

Francisco Prado Rocha
Diretor Executivo

Maria Arcanjo de Lima
CRC-Ce 4.183

0,00

