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01 – Histórico
As Obras Sociais do Círculo de Renovação Espiritual foi criada com base nos elevados princípios filosóficos do amor ao próximo.
omo realizadora de obra assistencial, antes mesmo de sua existência legal, a entidade promovia já em 1948 a distribuição mensal de
mantime tos 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
䲘mbos 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
xistentes 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,
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participações em feiras de lazer, shows e doações. O Lar possui uma área coberta de 2.500 m .
Em 26 de outubro de 1997 iniciaram-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, compostos 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.
niciando suas atividades com um contingente de 30 idosos, o Lar Francisco de Assis possui cadastrados, atualmente, 150 usuários
idos s, 70 crianças e jovens (netos de idosos) e 45 mães que são atendidos pelas ações da instituição. O corpo de voluntários é de 50
aproximadamente 50 pessoas.
Em 07 de janeiro de 2004, a Instituição passou por uma adequação estatutária para atender às exigências do Novo Código Civil
rasileiro e por uma reestruturação organizacional. Foram aprovados, dentre outras alterações: a extinção da Escola de 1º Grau Teodorico
Barroso e da Clínica Geriátrica Dr. Bezerra de Menezes; e, o desmembramento do Centro Espírita Círculo de Renovação Espiritual. Assim, a
䲘
nstituição Obras Sociais do Círculo de Renovação continua com as atividades até então realizadas e existindo sob o nome de fantasia “Lar
Francisco de Assis”.
02 – Objetivos
I - Desenvolver ações de assistência social que visem à melhoria da qualidade de vida do idoso;
II - Atender o idoso, fortalecendo as práticas associativas, produtivas e promocionais, de forma a favorecer a melhoria de sua
convivência na família e na comunidade;
III - Desenvolver atividades produtivas de capacitação e de realização profissional voltada para o idoso e seu núcleo familiar,
proporcionando troca de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e elevação de renda;
IV - Desenvolver e apoiar ações de prevenção e recuperação da saúde do idoso, visando seu bem-estar psicossocial;
V - Contribuir para a melhoria da auto-estima do idoso, desenvolvendo sua afetividade e sociabilidade e consciência de cidadania;
VI - Desenvolver ações educativas e psicossociais junto ao núcleo familiar do idoso.
03 – Atividades desenvolvidas
A instituição desenvolve um programa de assistência social ao idoso, visando proporciona-lo um desenvolvimento humano integral
dentro de uma filosofia cidadã. Este trabalho também é complementado com o atendimento aos netos dos idosos e suas mães, através do
projeto Germinar, visando contribuir com a harmonia no lar dos idosos assistidos.
Foram desenvolvidas as seguintes atividades:
A) ÁREA ADMINISTRATIVOFINANCEIRA
Foram implementadas diversas ações de captação de recursos para a manutenção das atividades e realização de pequenas
obras e reformas na instituição. Dentre as iniciativas próprias destacam-se:

Arrecadação de mantimentos: O ano de 2006 superou o ano passado em termos de arrecadação de mantimentos. A “Campanha
do Quilo” continuou desativadas, mas outros esforços foram empreendidos no sentido de conseguir as doações necessárias. Nossa
instituição foi beneficiada por diversas doações de pessoas físicas e de campanhas realizadas por outras entidades, como: Faculdade
Integrada do Ceará – FIC, Fundação Beto Studart, Senac-Ce, Casablanca Turismo, Contax, Agência Rua Sen. Pompeu do Banco do
Brasil, Colégio 7 de Setembro, Supermercado Pão-de-Açúcar, dentre outros. Esses mantimentos foram destinados à formação de cestas
do Programa Sacola do Ancião, doadas mensalmente a 50 idosos, bem como para alimentação dos mesmos durante as atividades e
eventos;

Captação de Recursos: Seguiram os esforços do Projeto Empresa Cidadã que objetiva estabelecer parcerias com a iniciativa
privada para complementar a arrecadação das receitas da instituição. Continuaram como parceiros a empresa 800 Autos Service e a
Fundação Beto Studart. Ademais, outras parcerias contribuíram para a concretização de diversas de nossas ações, destacando-se
também as seguintes entidades: Portal Factoring, Panificadora Alice, Panificadora Pão de Trigo, Panificadora Panevita, Marcos
Montenegro Buffet, Fábrica de Redes Ramalho, Fábrica Bonamesa, Rotary Club, Fábrica Fortaleza, Grupo Otoch, Setemaq, Galba
Despachos, Funcionários da CAPEF, Restaurante e Self Service Salada Mista, CDL de Fortaleza, Amigos do Prato/SESC, ÉTICA –
Gestão e Desenvolvimento. Ademais, foram efetivados 3 (três) Projetos com organizações governamentais, a saber: Projeto 1º Emprego
do Consórcio Social da Juventude e Ministério do Trabalho (qualificação profissional e inserção de jovens); Projeto “Promoção da
idadania na Terceira Idade” com a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria de Educação e Assistência Social (SEDAS) e o Projeto
Racionalização do Atendimento aos Beneficiários do Lar Francisco de Assis” através do Projeto Sua Nota Vale Dinheiro do Governo do
Estado através da Secretaria da Ação Social.
Dentre as aplicações dos recursos destacam-se: Gastos com Pessoal e Encargos - em dias; Gastos operacionais - em dias; Taxas
de Registro Sanitário e Alvará de Funcionamento; Mantimentos do Programa Sacola do Ancião; Portão e Grades internas para garantir
segurança e melhor fluxo de pessoas; e outros pequenos serviços.
B) ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Foram realizadas as seguintes ações:
Plantão Social: com o Convênio firmado com a PMF/SEDAS foi possível contratar uma assistente social para trabalhar 20 horas
semanais na instituição. Assim, foram retomados, em Setembro/2006, os atendimentos individualizados aos beneficiados com o objetivo
inicial de recadastrar e a consolidar o banco de dados dos beneficiados. Esse trabalho vem sendo fundamental para o acompanhamento
sistemático e dos beneficiados, possibilitando melhor conhecê-los, apoiá-los e encaminhá-los para atendimentos que não puderam ser



























realizados pelo Lar Francisco de Assis. Além disso, essa presença incentivou uma maior participação por parte dos beneficiados
nas atividades regulares. São atendidos os 150 (cento e cinqüenta) idosos e oportunamente será extensivo às famílias das
crianças/jovens que necessitarem;
Clube da Melhor Idade: nos primeiros e terceiros sábados do mês, foram realizados 22 (vinte e dois) encontros, dentre eles
eventos, passeio, palestras, reflexões, vivências, peças teatrais e debates sobre questões pertinentes à Terceira Idade, compreendendo:
Serviços oferecidos pela instituição; A Atuação do Projeto CAPS da SER II da PMF; O Papel da Mulher na Família e na Sociedade;
Prevenção e Combate à Dengue; Perdão como terapia para a Saúde; Mudança de Atitudes; A Importância da Mãe no Núcleo Familiar;
Como Envelhecer Saudável; dentre outros. Foram comemoradas datas especiais, como Dia das Mães, As Festas Juninas, Dia dos Pais,
Dia do Ancião – patrocinado pelo Supermercado Pão de Açúcar e o tradicional Natal Solidário que beneficiou a 180 idosos e pessoas da
comunidade, onde foram doadas cestas de alimentos e presentes aos participantes. Esse ano só foi realizado um passeio cultural Museu
da Cachaça. Nesses momentos foram servidos almoços, lanches e sopas;
Programa Sacola do Ancião: mensalmente, no segundo domingo de cada mês, houve 12 (doze) encontros, onde foram realizados:
Vivências Corporais; Palestras sobre valores universais existentes no Evangelho, como; Amar, Honrar Pai e Mãe, Casamento, Perdão,
Orgulho, Humildade, Fé, dentre outros; Comemoração do Carnaval e dos Dias da Mulher, Mães, Pais e do Ancião, além dos Festejos
Juninos; Atividades de alongamento; Apresentações do Coral Evoluir; Realização da Festa Natalina; Distribuição de lanches, sopas e
sacolas com 10 itens de mantimentos da cesta básica (comprados e arrecadados em doações);
Grupo Amor e Carinho: iniciou suas atividades em novembro, tendo sido realizados 5 (cinco) encontros, visando trabalhar a
alorização de vivências cotidianas e sua relação com o trabalho (terapia ocupacional) e outros segmentos através de atividades que
busquem uma maior qualidade de vida. A metodologia consiste em: Palestras Informativas, Terapia de Grupo, Dinâmica de Grupo,
rabalhos Manuais, Oficina de Arte, Atividades de Memória, Atividades de Dança e Condicionamento Físico. O Trabalho desenvolvido
conta com a parceria da equipe do CAPS da SERII;
Grupo de Produção de Artesanato: às terças e quintas-feiras, as atividades desse Grupo compreenderam: Realização de Oficinas
䲘e Artesanato (pintura em tecido, corte e costura, arranjos florais, confecção de bijouterias, etc) para o idoso e a comunidade, visando
transmitir-lhes conhecimentos e desenvolver habilidades que os ajudem no incremento da renda familiar. Destaca-se que esse Grupo é
mportante fonte de receitas, em virtude dos parcos recursos da instituição, sendo capaz de formar um mínimo de capital de giro para
suas atividades e ainda contribuir para a garantia da auto-suficiência do Lar. O Grupo fez exposições no Aeroporto Internacional de
Fortaleza e em Shoppings de Fortaleza captando recursos e auxiliando na divulgação da instituição;
Bazar: 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 da cidadania. Esse setor foi uma das principais fontes de recursos da instituição nesse ano de
2005;
Eventos Comemorativos / Confraternizações: foram realizados eventos nas seguintes datas comemorativas: Dias das Mães, Dia
do Ancião, Festa Junina, Dia dos Pais, Confraternização de Voluntários e Natal Solidário. O Natal Solidário desse ano inovou na
organização, mas manteve o seu sucesso. Conforme deliberação tomada em Assembléia definiu-se que seriam atendidos os
beneficiados cadastrados e freqüentando regularmente às atividades, além daquelas pessoas que participam da festa há anos. Além
disso decidiu-se modificar os presente, substituindo a antiga campanha de captação de roupas e calçados usados por mantimentos e
mantendo as doações de lençol e redes. Nesse ano contamos com importantíssimas doações de alimentos que garantiram a
complementação das cestas doadas nessa ocasião. Além disso, todos foram contemplados com redes e lençóis.
A) ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Foram realizadas as seguintes ações:
Capacitação Humana: foram realizados: Curso de Qualificação Profissional e Social e Inserção no mercado de Trabalho por
ocasião da execução de Projeto em parceria com o Consórcio Social da Juventude/MTE, na área de Instalação de Telecomunicações e
Eletricidade Básica, com as parcerias de: Kháris - Desenvolvimento Humano e Terapias Holísticas, CEFET/Ce, Lar Torres de Melo,
APAE de Fortaleza, RM Engenharia e Telemar; e Ciclo de Cursos com os seguintes temas: 07/10 - O preparo da soja sem mistérios;
15/10 - Brinquedos cantados, histórias contadas & cantadas; 05/11 - O poder terapêutico da argila; A utilização da soja na alimentação;
26/11 - Calatonia (toques sutis e terapêuticos nos pés);
Desenvolvimento da Espiritualidade: nos segundos e quartos sábados, foram realizados 20 (vinte) encontros com o objetivo de
contribuir para o fortalecimento da auto-estima, das relações familiares e comunitárias, através do desenvolvimento de valores, tendo
omo referencial os ensinamentos de Jesus e o respeito a todas as crenças e religiões. Foram abordados, dentre outros, os seguintes
temas: A Felicidade, O Respeito, Perdão e Auto-perdão, , etc.;
Alfabetização de Adultos: aos sábados, em 30 (trinta) encontros, foram desenvolvidos trabalhados: Estatuto do Idoso – a leitura do
statuto foi trabalhada no sentido de levar a reflexão acerca dos direitos dos idosos. O diálogo era permeado de perguntas e situações
vivenciadas na cotidianidade do idoso. Contação de histórias: O cordel do Pavão Misterioso e a música Pavão Misterioso – Ednardo
ambém tiveram espaços em nossas aulas, como forma de valorização de nossa cultura. A história do Boi Espácio foi fotocopiadas para
todos os alunos, por solicitação dos mesmos. Trata-se de uma lenda da cultura popular contada em versos que, a nosso ver facilitar o
໐rocesso de alfabetização por trabalhar a sonoridade das palavras e ter significação para os alunos. Escrita e leitura foram praticadas
através desta história. Oficina de artesanato – pintura em potes de plásticos e vidro – facilitadora Solange. Os alunos participaram com
bastante interesse desta oficina e solicitaram que outras fossem feitas, eles adoram trabalhos manuais. Raimundo Cela – Como
pretendemos trabalhar com Arte Visual (artistas cearenses), iniciamos este ano com Raimundo Cela, em 2007 daremos continuidade a
esse projeto. José de Alencar – desde o ano passado que trabalhamos um pouco a obra de José de Alencar, enfatizamos um pouco
mais por conta do passeio que fizemos à casa do escritor em Messejana. Os alunos recitam versos sobre Iracema e cantam músicas
sobre Iracema. No entanto, havia um desconhecimento que lhes foram negados pela escola e pela sociedade acerca da própria
construção da história cearense. Não sabiam quem era Alencar, quem era Iracema. Apropriar-se da nossa cultura é um dos objetivos
desse projeto de Arte-Educação. Ressignificar o nosso olhar para a arte pública da cidade de Fortaleza será a nossa meta para 2007,
concatenado aos nossos passeios culturais. Encerramos 2006 com a nossa tradicional confraternização de final de ano e a entrega de
kits higiênicos para os nossos alunos;
Grupo Germinar (para netos dos idosos e seus pais): realização de 38 (trinta e oito) encontros com crianças e jovens e 6 (seis)
reuniões com pais, objetivando contribuir para o desenvolvimento de valores, tendo como referencial os ensinamentos de Jesus e o
respeito a todas as crenças e religiões. Foram abordados os seguintes temas: Prece, Laços de Família, Amor, Valor da Vida, dentre
outros;
B) ÁREA DE SAÚDE
Foram realizadas as seguintes ações:
Serviços Médicos: Atendimentos e Encaminhamentos: continuaram sendo realizados, na instituição, atendimentos médicos em
Clínica Geral para os idosos do Programa Sacola do Ancião e encaminhamentos ao Geriátra do Posto de Saúde da Comunidade.
Também foram feitos alguns encaminhamentos para atendimentos em clínica particular de voluntária na especialidade oftalmologia.
Nesse ano, também se destacou o trabalho realizado pela equipe da Fisioterapia, que atendendo 3 (três) vezes na semana realizou
atendimentos aos beneficiados e à comunidade;
Terapias Complementares: o grupo de voluntários existente realizou 18 (dezoito) sessões de atendimentos individuais, utilizandose de vivências e técnicas de Massoterapia para a 3ª Idade e Reiki, visando contribuir para o relaxamento do indivíduo, estimular a
consciência corporal e a melhoria da qualidade de vida através do toque fraterno.

04 – Análise da Matriz de Avaliação – Metas Físicas: Previsão x Execução
m janeiro de 2006 foi realizado o realinhamento do Planejamento Estratégico do Lar Francisco de Assis, no sentido de reforçar as
orientações estratégicas básicas – Missão, Visão, Valores – e nortear as ações pretendidas para o período 2006/2010. Esse trabalho foi
aterializado em uma Matriz de Avaliação (vide anexo), que contem: Objetivos Estratégicos, Metas Estratégicas, Projeto/Ação/Produto, Setor
Responsável, Indicador, Meta Física, Execução, Percentual de Execução e Avaliação da Execução em relação à previsão.
A Matriz de Avaliação do Lar Francisco de Assis está composta por: 4 (quatro) Objetivos Estratégicos; 16 (dezesseis) Metas
Estratégicas, 32 (trinta e dois) Projetos/Ações/Produtos e 64 (sessenta e quatro) Metas Físicas. Os Projetos/Ações/Produtos e suas Metas
Físicas foram distribuídos da seguinte forma: Presidência e Assessoria de Planejamento e Marketing (5 - 5 ); Diretoria Administrativo-financeira
(8 - 15), Diretoria de Desenvolvimento Humano (10 - 18), Diretoria de Assistência Social e Trabalho (4 - 14) e Diretoria de Saúde (5 - 7).
Para se proceder a avaliação das Metas Físicas foram estabelecidos 4 (quatro) níveis de execução sobre os quais se fizeram as
análises. São eles: MFPA (Meta Física Parcialmente Atingida); MFIA (Meta Física Integralmente Atingida); MFNA (Meta Física Não Atingida) e
MFC (Meta Física Cancelada).
Abaixo são apresentadas as análises dos resultados dos processos nos aspectos quantitativos e qualitativos das unidades
organizacionais da instituição:
A) PRESIDÊNCIA E MARKETING
Avaliação Quantitativa
Das Metas Físicas estabelecidas, houve o seguinte desempenho: MFIA: 1 (20%) e MFNA: 4 (80%). Em uma tentativa de se
estabelecer uma nota que avaliasse simbolicamente o desempenho desses setores, foi atribuída a nota 2 para as atividades desenvolvidas
em 2006.
Avaliação Qualitativa
Apesar de não terem sido concretizadas as Metas Físicas definidas para essas unidades, foi destacado o esforço de ambos em
continuar a regularização da documentação e dos registros nos âmbitos municipal e estadual, restando ainda as titularizações de utilidade
pública em todas as esferas, o registro no Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Filantropia.
Além disso, destacou-se o papel na interação do Lar Francisco com o ambiente externo, ampliando a visibilidade institucional e a
concretização de diversas parcerias.
B) ÁREA ADMINISTRATIVOFINANCEIRA
Avaliação Quantitativa
Das Metas Físicas estabelecidas, houve o seguinte desempenho: MFIA: 10 (66%) e MFNA: 5 (34%). Em uma tentativa de se
estabelecer uma nota que avaliasse simbolicamente o desempenho desse setor, foi atribuída a nota 7 para as atividades desenvolvidas em
2006.
Avaliação Qualitativa
Dando continuidade aos esforços de profissionalizar a instituição, foram despedidos esforços no sentido de captar recursos que
garantissem a contratação de uma assistente social e de uma contadora.
Além disso, foi dado continuidade nas realizações do ano anterior, destacando-se o aperfeiçoamento da sistemática de captação de
recursos, tanto próprios – Vendas do Bazar, Vendas de Artesanatos, Contribuições e Doações de Voluntários e Parcerias com a iniciativa
privada. Foi efetivado u contrato com a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social – SEDAS
que está destinando recursos que complementem os já existentes.
C) ÁREA DESENVOLVIMENTO HUMANO
Avaliação Quantitativa
Das Metas Físicas estabelecidas, houve o seguinte desempenho: MFIA: 3 (16%), MFPA: 4 (22%), MFNA: 9 (50%) e MFC: 2 (12%).
Em uma tentativa de se estabelecer uma nota que avaliasse simbolicamente o desempenho desse setor, foi atribuída a nota 7 para as
atividades desenvolvidas em 2006.
Avaliação Qualitativa
Em 2006, foram implementadas importantes ações, destacando-se: implantação de nova metodologia na condução das atividades do
grupo de Desenvolvimento da Espiritualidade, proporcionando uma maior interação e participação efetiva dos idosos; realização do curso de
qualificação e inserção dos jovens da comunidade; a realização de um ciclo de cursos; as atividades com crianças e jovens do Programa
Germinar e as conquistas do grupo de Educação de Adultos. Ficam os desafios pertinentes à captação e manutenção de voluntários.
D) ÁREA ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Avaliação Quantitativa
Das Metas Físicas estabelecidas, houve o seguinte desempenho: MFIA: 7 (50%), MFPA: 6 (43%) e MFNA: 1 (7%). Em uma
tentativa de se estabelecer uma nota que avaliasse simbolicamente o desempenho desse setor, foi atribuída a nota 9 para as atividades
desenvolvidas em 2006.
Avaliação Qualitativa
O ano de 2006 pode ser considerado aquele em que se começou ater um olhar mais próximo e profissional dispensado aos
beneficiados da instituição. A assinatura do convênio com a Prefeitura possibilitou a efetivação da assistente social que é peça fundamental na
qualidade dos serviços prestados pela instituição. Assim, a área social continuou realizando suas atividades e atendimentos de caráter
continuado. Houve a implantação do atendimento individualizado através do Plantão Social. Nas atividades coletivas – Clube da Melhor Idade e
Sacola do Ancião – percebeu-se uma maior participação dos beneficiados nas atividades desenvolvidas (depoimentos, cânticos, poesias,
reflexões, etc) em relação aos anos anteriores. Além disso, foi iniciado o Grupo Amor e Carinho que puxará o atendimento para a semana. Em
relação ao Grupo de Produção de Artesanato, continuaram os cursos – Corte e Costura, Pintura em Tecido, Confecção de Bonecas e Arranjos
Florais. O grupo permanece com um pequeno número de participantes, pois não o interesse dos beneficiados, haja vista que a maior parte dos
integrantes é da comunidade. Os méritos do grupo são: participação, disciplina, determinação, auto-sustentabilidade dos beneficiados,
parcerias ou colaboração de empresas das comunidades, divulgação dos produtos e da instituição. Ademais, as vendas dos produtos
confeccionados continuaram sendo uma boa parcela dos recursos próprios da instituição. Os desafios do Grupo consistem na maior
participação dos beneficiados cadastrados e na captação de voluntários. Quanto ao Bazar continuou sendo importante fonte de renda própria.
Foi um ano em que foram recebidas boas doações que garantiram boas vendas. Os desafios consistem em dar continuidade às captações de
doações e em conseguir voluntários que garantam um bom atendimento aos beneficiados que procuram a lojinha.
E) ÁREA SAÚDE
Avaliação Quantitativa

Das Metas Físicas estabelecidas, houve o seguinte desempenho: MFIA: 3 (44%), MFPA: 2 (28%) e MFNA: 2 (28%). Em uma
tentativa de se estabelecer uma nota que avaliasse simbolicamente o desempenho desse setor, foi atribuída a nota 7 para as atividades
desenvolvidas em 2006.
Avaliação Qualitativa
O ano de 2006 foi de muito trabalho para a área de saúde. Continuando com as mesmas dificuldades decorrentes das circunstâncias
ateriais e de pessoal, contando apenas com voluntários, as metas atingidas demonstram o empenho dos trabalhadores em realizar os
atendimentos propostos. O setor de Serviços Médicos continuou realizando atendimentos aos idosos da Sacola do Ancião e alguns
encaminhamentos a geriatra do Posto de Saúde local, oftalmologista voluntária que atende em consultório particular. A Fisioterapia continuou
realizando um trabalho exemplar, garantindo a continuidade dos atendimentos com os fisioterapeutas voluntários e estendendo seus serviços à
comunidade. O setor Odontológico não iniciou seus atendimentos por necessitar de uma auxiliar de consultório odontológico e de material
básico para tal. Em relação ao setor de Terapias Complementares foi dada continuidade aos atendimentos individualizados e intensificados os
tendimentos coletivos através de vivências corporais no Salão. Esse trabalho corporal foi fundamental para melhorar a socialização e a autoestima dos beneficiados.
05 – Avaliação Institucional
Em Novembro de 2006 foi realizada reunião de avaliação das atividades realizadas até o período com base no Monitoramento
mensal feito através do formulário de Acompanhamento de Processos (vide anexo) e na Matriz supracitada. Assim, foram discutidas e
estacadas as principais realizações do ano. Dentre elas foram destacadas: passeio cultural; adesão de colaboradores comprometidos e
experientes no atendimento ao idoso; adesão de novos parceiros; maior participação dos idosos; participação efetiva e dinâmica dos idosos no
esenvolvimento da Espiritualidade; visão ampla da educação com foco na Arte e sem cobrança de saber ler; novas parcerias (SESC, CDL);
convênios através da aprovação de projetos (PMF/SEDAS e CSJ/MTE); ampliação da visibilidade institucional e aumento no atendimento
fisioterápico.
A Avaliação Institucional tentou conciliar os dados obtidos juntos aos instrumentos de planejamento e controle e os esforços
empreendidos por todas as Diretorias - Administrativo-financeira, Assistência Social e Trabalho, Desenvolvimento Humano e Saúde - diante as
dversidades e limitações de recursos materiais e humanos da instituição. Tentou se dar uma perspectiva motivacional para que os trabalhos
mantenham uma marcha de aperfeiçoamento contínuo para a efetiva concretização dos objetivos institucionais.
A instituição cumpriu, dentro de suas limitações, materiais e humanas, aquilo que se propôs.
Os números apresentados demonstram, de uma forma global, que das Metas Físicas estabelecidas - 59: 36 (61%) foram atingidas
integral ou parcialmente e 23 (39%) não foram atingidas ou canceladas. Percebe-se que esse desempenho está contribuindo de forma
significativa para a efetivação das Metas Estratégicas estabelecidas.
O Lar Francisco de Assis continuará, obstinadamente, tentando melhorar a qualidade dos serviços, mas diante o contexto
configurado no ano de 2006, uma avaliação simbólica do desempenho da instituição continua podendo ser atribuída uma nota 7 em
decorrência dos desafios arrojados estabelecidos, esforços, metas e resultados empreendidos. Muito trabalho ainda há por se realizar para
atingir os objetivos que justificam suas Obras.
06 – Parceiros
Abaixo são apresentados os principais parceiros do ano de 2006. São eles:

800 Autos Service


Fundação Beto Studart


Banco do Brasil – Agência Rua Senador Pompeu;


Capef – BNB – Funcionários;


Casablanca Turismo


CDL Fortaleza


CEFET


Colégio 7 de Setembro


Contax


Ética – Gestão e Desenvolvimento


Fábrica Bonnamesa


Fábrica Fortaleza


Fácil Car


Faculdade Integrada do Ceará - FIC


Galba Despachos


Grupo Espírita Paz e Bem


Grupo Otoch


Infraero


Kháris – Terapias Holísticas e Desenvolvimento
Humano

Loja 255 do Grupo Pão de Açucar
Marcos Montenegro Buffet
Marisol S.A.
Panificadora Alice
Panificadora Pão de Trigo;
Panificadora Romana
Panifício Aguanambi – Panevita
Portal da Vida (Atividades Físicas)
Portal Factoring
Restaurante e Self Service Salada Mista;
RM Engenharia
Rommanel
Rotary Club
SENAC
SESC – Amigos do Prato
Setemaq
Shopping Benfica
Têxtil Ramalho.

* * * * *
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