Relatório de Atividades 2007
Instituição:
OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL – LAR
FRANCISCO DE ASSIS
Endereço Completo
Bairro:
Município: UF:
Av. Rogaciano Leite, 1650. 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 uma área coberta de 2.500
m 2.
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.
Iniciando suas atividades com um contingente de 30 idosos, o Lar Francisco de Assis
possui cadastrados, atualmente, 150 beneficiários idosos ativos e cerca de 10 em situação de

reserva, 75 crianças e jovens (netos de idosos) e 45 mães que são atendidos pelas ações da
instituição. O corpo de voluntários é de aproximadamente 50 pessoas.
Em 07 de janeiro de 2004, a Instituição passou por uma adequação estatutária para
atender às exigências do Novo Código Civil Brasileiro 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 instituição 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,
inclusive as ligadas à cultura, 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.
VII – Desenvolver e apoiar ações pertinentes à cultura e outras práticas congêneres que
promovam a inserção cidadã do idoso beneficiário e de seu núcleo familiar.
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 2007 vem mantendo o bom desempenho de
2006 em termos de arrecadação de mantimentos. Nossa instituição continua sendo

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: Flor Integral,
Portal Factoring, Panificadora Pão de Trigo, Panificadora Panevita, , Fábrica de Redes
Ramalho, 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,

continuaram

dois

dos

Projetos

com

organizações

governamentais, assinados em 2006: Projeto “Promoção da Cidadania na Terceira Idade”
com a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Assistência Social
(SEMAS) 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; e outros pequenos serviços.
Este ano, tivemos uma grande conquista e realização de um grande sonho: O Projeto
de Auto-Sustentação focando a produção e venda da soja e seus derivados, que se encontra
em fase de capitação de parcerias para viabilizá-lo, dentre as quais, serão tentados o BNB e a
PATROBRÁS.
B) ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Foram realizadas as seguintes ações:


Plantão Social: com o Convênio firmado com a PMF/SEMAS tem garantido a
permanência da assistente social contratada em 2006 para trabalhar 20 horas semanais na
instituição. Assim, foram intensificados 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. Ficou
consolidada a importância desse trabalho com a permanência de uma maior participação

por parte dos beneficiados nas atividades regulares. São atendidos os 150 (cento e
cinqüenta) idosos e começamos a ampliar o atendimento às famílias desses idosos que
também são beneficiárias de nossas ações;


Clube da Melhor Idade: nos primeiros e terceiros sábados do mês, foram realizados no
período, 20 (vinte) encontros, dentre eles eventos, passeio, palestras, reflexões, vivências,
peças teatrais e debates sobre questões pertinentes à Terceira Idade, compreendendo:
Serviços oferecidos pela instituição; Violência e Segurança do Cidadão Idoso; Os Direitos
do Cidadão Idoso; O Papel da Mulher na família e na sociedade; A Higiene Bucal e sua
importância para a saúde do Cidadão; Segurança Alimentar; dentre outros. Foram
comemoradas datas especiais, como Dia das Mães, As Festas Juninas, Dia dos Pais. Em
maio foi realizado um passeio cultural Fazendinha Estação Rural na cidade de Guaiuba.
Nesses momentos foram servidos almoços, lanches e sopas;



Plantão Social: foi outra conquista significativa, possibilitando consideravelmente um
melhor atendimento e encaminhamento dos idosos em busca de seus direitos, incluindo as
mães do Projeto Germinar. Também através do plantão social detectamos necessidades
dos beneficiados, o que nos orientou a mudar a programação do ano, tendo em vista
atender aos seus anseios. Portanto, o Departamento Social teve grande avanço, vencendo
grandes desafios.



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 11 itens de mantimentos da cesta básica (comprados e arrecadados
em doações);



Grupo Amor e Carinho: é um grupo terapêutico semanal (todas as terças) com idosos
com duração de 1h e 30 min (8:30h às 10:00h). Iniciou o 1º semestre com uma técnica de
visualização com o tema “Retrospectiva de 2006 e Projetos para 2007”. No decorrer do
ano foram desenvolvidas atividades que visavam trabalhar o fortalecimento das
potencialidades dos idosos e a valorização de suas vivências cotidianas: 1) Palestras
Informativas, onde foram abordados assuntos referentes à família, ressaltando as relações
intergeracionais; estatuto do idoso; prevenção à violência contra o idoso; direito da família;
violência contra criança e adolescente e o ECA; noções básicas de prevenção e redução
de danos no cotidiano; influência da palavra; combate ao mosquito da dengue; explanação
sobre o INSS.; 2) Terapia Comunitária; 3) Oficinas de memória; oficinas auto-expressivas;
oficinas produtivas; 4) Apresentação de uma peça teatral sobre festa junina; 5) Dinâmica

de Grupo, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de habilidades; 6) Atividades
corporais. Neste grupo foi observado um maior envolvimento e comprometimento dos
idosos com as atividades realizadas e o aumento da auto-estima desses beneficiados,
como também a ampliação do exercício de sua cidadania. É importante comentar que este
ano teve adesão de novos beneficiados que participaram do Grupo Amor e Carinho (21
idosos);


Grupo de Produção de Artesanato: às terças e quintas-feiras, as atividades desse
Grupo compreenderam: Realização de Oficinas de Artesanato (pintura em tecido, corte e
costura, arranjos florais, confecção de bijuterias, 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 importante 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;
C) ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Foram realizadas as seguintes ações:



Capacitação Humana: foram realizados três Encontros de Voluntários, com os
seguintes propósitos: Palestra sobre "Auto-estima" ministrada pelo Prof. Gileno, mestre em
Psicologia. Esse encontro teve como tônica a sensibilização do grupo para uma
convivência saudável consigo mesmo e com seus integrantes na construção coletiva do
trabalho voluntário; Realização da Pesquisa de Clima com os Voluntários e entrega e
divulgação da Cartilha do Voluntário; Apresentação dos resultados da Pesquisa de Clima
do Voluntário como instrumento complementar de avaliação das atividades realizadas
durante o ano;



Desenvolvimento da Espiritualidade: nos segundos e quartos sábados, foram
realizados 21 (vinte e um) encontros com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da
auto-estima, das relações familiares e comunitárias, através do desenvolvimento de
valores, tendo como referencial os ensinamentos de Jesus e o respeito a todas as crenças
e religiões. Foram abordados, dentre outros, os seguintes temas: A Missão do Homem
Inteligente, O Homem de Bem, etc.;



Alfabetização de Adultos: aos sábados, em 41 (quarenta e um) encontros, foram
desenvolvidas as seguintes práticas pedagógicas: Nesse ano foi retomado o Projeto -

Leitura e arte como forma de ampliar a possibilidade de conhecer dos beneficiários. Nessa
perspectiva, foi estudada a obra do pintor cearense Antônio Bandeira, sendo feitas
releituras de algumas de suas pinturas, como: Futebol em Hyde Park e Cidade Queimada
de Sol (esta é uma homenagem à cidade de Fortaleza). Essas releituras não se resumem à
escrita, mas também contemplas as imagens; b) Foram trabalhadas as poesias Cidade
Queimada de Sol (Antônio Bandeira) e Retrato (Cecília Meireles); c) Também foram
trabalhados aspectos da linguagem para o reconhecimento dos seguintes elementos:
alfabeto, sílabas, vogais, palavras, para a construção de frases e textos; c) Realização de
oficinas de arte, como: Garrafa Pet (porta-treco e flores), Pintura abstrata (releitura da obra
"Cidade Queimada de Sol" e Caixas de MDF (decoupagem). E ainda, foi realizado passeio
cultural, em parceria com a Diretoria de Assistência Social e Trabalho, em homenagem ao
Dia das Mães, à Fazendinha Estação Rural na cidade de Guaiuba;


Grupo Germinar (para netos dos idosos e seus pais): realização de 37 (trinta e sete)
encontros com crianças e jovens e 9 (nove) 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,
Higiene bucal, Preservação da Natureza; Fraternidade, dentre outros;
D) 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 continuam se
realizado um excelente e dedicado trabalho na área da Fisioterapia, que atendendo 2
(duas) vezes na semana tem realizado atendimentos aos beneficiados e à comunidade.
04. Avaliação
Em 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
materializado 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.

O processo de Avaliação desse ano está fundamentado na seguinte lógica: Metas
Físicas Î Objetivos e Metas Estratégicas Î AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. E ainda, são
apresentados os principais resultados da Pesquisa de Clima com os Voluntários.

04.1. Análise da Matriz de Avaliação – Metas Físicas: Previsão x Execução

A Matriz de Avaliação do Lar Francisco de Assis está composta por: 4 (quatro) Objetivos
Estratégicos; 17 (dezessete) Metas Estratégicas, 32 (trinta e dois) Projetos/Ações/Produtos e
61 (sessenta e uma) 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 - 16), Diretoria de Desenvolvimento Humano (11 - 19),
Diretoria de Assistência Social e Trabalho (4 - 15) e Diretoria de Saúde (4 - 6).
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).

Esses critérios serviram de suporte para as demais etapas do

processo avaliativo.

Assim, dando prosseguimento a essa metodologia, abaixo, é possível verificar as
análises dos resultados dos processos nos aspectos quantitativos e qualitativos das unidades
organizacionais da instituição destacados pelos membros daquele Colegiado:

A) PRESIDÊNCIA E MARKETING
Avaliação Quantitativa
Das Metas Físicas estabelecidas, houve o seguinte desempenho: MFIA: 1 (20%),
MFNA: 3 (60%) e MFC: 1 (20%). Em uma tentativa de se estabelecer uma nota que avaliasse
simbolicamente o desempenho desses setores, foi atribuída a nota 8 para as atividades
desenvolvidas nesse ano, ressaltando o empenho e o prazo para se cumprir as demais metas
estabelecidas.

Avaliação Qualitativa
Nesse ano, também pode se observar que não foram concretizadas as Metas Físicas
definidas para essas unidades. Contudo, merece destaque a persistência em dispender
esforços 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, buscou-se manter a 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: 7 (44%), MFPA:
4 (25%) e MFNA: 5 (31%). Em uma tentativa de se estabelecer uma nota que avaliasse
simbolicamente o desempenho desse setor, foi atribuída a nota 8 para as atividades
desenvolvidas em 2007, a mesma do ano anterior.

Avaliação Qualitativa
Foram mantidos os esforços para assegurar as conquistas advindas da busca pela
profissionalização da instituição, de forma a assegurar recursos que a manutenção da
contratação de uma assistente social e de uma contadora.
Além disso, esse ano foi bastante promissor em relação à captação de recursos junto a
parceiros e voluntários, dando continuidade aos trabalhos 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 renovado convênio com a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal
de Assistência Social – SEMAS 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:
3 (16%), MFNA: 7 (36%), MFC: 3 (16%) e SEM DADOS: 3 (16%). Em uma tentativa de se
estabelecer uma nota que avaliasse simbolicamente o desempenho desse setor, foi atribuída
a nota 8 para as atividades desenvolvidas em 2007

Avaliação Qualitativa

Nesse ano foi dado continuidade à metodologia implementada no ano anterior, podendo
se observar a manutenção do nível de satisfação e participação dos (as) beneficiários (as) nas
atividades do grupo de Desenvolvimento da Espiritualidade; realização de capacitações com o
corpo de voluntários; a realização da Pesquisa de Clima com o Voluntário; 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 e a Pesquisa de Clima
com os (as) Beneficiários (as).

D) ÁREA ASISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Avaliação Quantitativa

Das Metas Físicas estabelecidas, houve o seguinte desempenho: MFIA: 11 (73%),
MFPA: 3 (20%) e MFNA: 1 (7%). Em uma tentativa de se estabelecer uma nota que avaliasse
simbolicamente o desempenho desse setor, foi atribuída a nota 9,5 para as atividades
desenvolvidas em 2007.

Avaliação Qualitativa

No ano de 2007 houve a consolidação do trabalho mais próximo e profissional
dispensado aos beneficiados da instituição. Os esforços de captação de recursos assegurados
pela Diretoria Administrativo-financeira, possibilitou a manutenção da assistente social que tem
sido fundamental na melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. Assim, a
área social continuou realizando suas atividades e atendimentos de caráter continuado. Foi
fortalecido o atendimento individualizado 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, também foi notória a ampliação dos trabalhos do Grupo Amor e Carinho
que tem conquistado mais beneficiários para o atendimento durante 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, mas as participantes têm conseguido alcançar o objetivo primordial
que é o de capacitar as mulheres do Grupo para realizarem seus próprios trabalhos e ajudar na
sua renda familiar. Os méritos do grupo são: participação, disciplina, determinação, autosustentabilidade 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 (50%), MFPA:
1 (17%) e MFNA: 2 (33%). 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 2007.

Avaliação Qualitativa
O ano de 2007 foi de muito trabalho para a área de saúde. Continuando com as mesmas
dificuldades decorrentes das circunstâncias materiais 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 a adesão de alunos da FIC e estendendo seus serviços à
comunidade. O setor Odontológico continuou sem realizar atendimentos por necessitar de uma
auxiliar de consultório odontológico e de material básico para tal.

04.2. Análise de Objetivos e Metas Estratégicas: Previsão x Execução

Em conseqüência das análises anteriores, foram procedidas as análises de Objetivos e
Metas Estratégicas, cujos resultados são apresentados a seguir:

OBJETIVOS

METAS ESTRATÉGICAS

1. . Implantar o

Concluir, no mínimo, 30%

Centro de

dos apartamentos

Convivência-

destinados a repouso do

Dia

idoso.

RESULTADOS
Ainda não foram concluídos Necessita comissão
para definir utilização dos espaços e captar
recursos.

Contar com um quadro

O quadro atual de colaboradores está composto

fixo de, no mínimo, 8

por: 1 Aux. Serv. Gerais; 1 Contadora e 1

(oito)

Assistente Social. (3/8 = 38%)

colaboradores.

Recadastrar 100% dos

Concluído com idosos (salvo renovações e

idosos, avaliando a

inclusões) e iniciado com beneficiários do

inclusão no Projeto

Germinar (mães, crianças e jovens)

Centro de ConvivênciaDia, através de uma
triagem sócio-econômica.
Foram previstas a implantação de seis novos
serviços, dentre os quais foram iniciados quatro
(Programa de Capacitação de Beneficiados,
Projeto de Reeducação Alimentar, Plantão Social e
Ampliar em 50% o
número de serviços
durante a semana.

Grupo Amor e Carinho). Assim, os serviços
ofertados aos beneficiados passaram de nove para
treze, correspondendo a um acréscimo de 44%. É
importante salientar que dentre os que não foram
iniciados estão suspensos. Ademais é importante
salientar que a profissionalização é uma meta
primordial em busca do aperfeiçoamento do
atendimento.
Em relação ao número de assistidos, houve um
aumento global substancial em relação aos

Ampliar em 30 % o
número de assistidos.

atendimentos realizados. Entretanto, foram
observadas algumas retrações nas seguintes
áreas: Sacola do Ancião, Alfabetização de Adultos
e Fisioterapia. As demais atividades apresentaram
incrementos que variam de 3 a 1600%.
Foram implementadas importantes ações de

2. Atingir a
sustentabilidade
institucional.

Ampliar a receita em
150%.

captação de recursos financeiros, principalmente a
realização de eventos beneficentes, vendas de
artesanato e bazar, acarretando um aumento de
67% na arrecadação em relação a 2005.

Implementar a

Não houve alteração no nível de doação de

contribuição financeira de voluntários, mas ocorreu uma redução de 43% nas
voluntários em 50%.
Aumentar em 100 % a
doação de alimentos e
utilidades.

contribuições de associados.
Foram realizadas campanhas junto a voluntários e
outras instituições.

Obter a aprovação em,

Foram aprovados exitosos três Projetos de

pelo menos dois projetos

Captação de Recursos: Empresa Cidadã;

de captação de recursos

Promoção da Cidadania (PMF/SEMAS) e

que viabilizem a

Consórcio Social da Juventude.

implantação gradativa do
Centro Convivência-Dia.
Em virtude de todas essas campanhas foi possível
Ampliar em 60% a
visibilidade social do Lar.

divulgar os trabalhos. E também houve o registro
do domínio www.larfassis.org.br, que disponibiliza
as informações institucionais em sites de consulta
na internet.
Foi iniciado o Programa de Capacitação de

Capacitar 80% dos

Colaboradores, devendo ser dado seu

colaboradores do Lar.

prosseguimento junto aos trabalhadores da
instituição.

3. Obter uma
equipe de

Fidelizar 50% de novos

colaboradores

voluntários.

capacitada e

Centro de

objetivo. Eis um grande desafio a ser enfrentado.

Fidelizar 60% dos

Voluntários que destacou que 70% dos

voluntários existentes.

entrevistados têm pelo mesno três anos no
trabalho.

ConvivênciaDia do idoso.

não houve uma campanha específica com esse

Foi realizada a Pesquisa de Clima com os

motivada para
tornar o Lar um

Surgiram novos voluntários durante o período, mas

Obter um índice de
satisfação dos

Nessa mesma Pesquisa de Clima foi aferido o

colaboradores em 80%

percentual de 81% de satisfação entre os

com o trabalho realizado

voluntários (Satisfeito e Muito Satisfeito).

no Lar.

4. Fortalecer a
integração entre
colaboradores e
entre
colaboradores e
assistidos.

Integrar 70% de

As integrações foram realizadas nas reuniões e

colaboradores das

assembléias e na confraternização natalina.

diferentes ações.

Necessita ser fortalecido o compromisso do

Promover 04 ações de
integração entre as
gerações.
Obter um índice de
satisfação de 90% entre
os beneficiados.

voluntário com esses encontros. As integrações
entre as gerações foram realizadas durante
algumas atividades realizadas com os
beneficiários.
Está sendo preparada a Pesquisa com os
Beneficiados para o início das atividades de 2008.

04.3. Avaliação Institucional

No dia 27 de janeiro de 2008, a Diretoria realizou, com a presença de 23 (vinte e três)
voluntários, a Assembléia Geral Ordinária para avaliação anual de atividades com base nas
analises da Matriz de Avaliação e do Monitoramento mensal feito através do formulário de
Acompanhamento de Processos.
A instituição vem cumprindo, dentro de suas limitações, materiais e humanas, aquilo
que se propõe. Os números apresentados demonstram, de uma forma global, que das Metas
Físicas estabelecidas - 61: 37 (61%) foram atingidas integral ou parcialmente e 24 (39%) não
foram atingidas, canceladas ou sem dados.

Percebe-se que esse desempenho está

contribuindo de forma significativa para a efetivação das Metas Estratégicas estabelecidas.
De posse desses dados quantitativos e das análise qualitativas supracitadas, foram
estabelecidos cinco critérios para a avaliação institucional, a saber: 1º - Metas Concretizadas;
2º - Qualidade dos serviços apresentados aos beneficiários; 3º - Capacidade de conquistar e
manter colaboradores; 4º - Capacidade de envolver os beneficiários de forma participativa; e, 5º
- Capacidade de obter recursos materiais e financeiros. Fundamentados nesses critérios, os
voluntários presentes reforçaram que a avaliação não deve se prender a números e que os
trabalhos da Instituição têm apresentado uma constante e gradativa melhora em termos de
qualidade e de ampliação de atendimentos. Assim, seguindo esse raciocínio, foram feitas as
seguintes ponderações para cada critério: 1º - 8; 2º - 9; 3º - 7; 4º - 7; e 5º - 9. Assim, a
avaliação simbólica do desempenho da instituição foi identificada como de nota 8. Analisando
conjuntamente essa nota simbólica e todas as conquistas constatadas, a principal avaliação é a
necessidade de renovar esforços para persistir no aperfeiçoamento das ações para os
próximos anos.
A Diretoria do Lar Francisco de Assis renovou o compromisso de buscar envolver os
demais trabalhadores e beneficiários (as) no processo de melhora da qualidade dos serviços,
objetivando concretizar os desafios arrojados estabelecidos com base nos esforços, metas e
resultados empreendidos até então. Como todo momento de avaliação também é momento de
planejamento, ficou estabelecida a necessidade de enxugar a Matriz de Planejamento,
buscando focar mais as ações a serem desenvolvidas e priorizá-las para os próximos dois
anos.

04.4. Destaques da Pesquisa de Clima com Voluntários

Conforme meta definida no Planejamento Estratégico, nos meses de agosto e setembro,
foi realizada uma Pesquisa de Clima com 60% dos voluntários da Instituição. A concretização
dessa meta trouxe vários benefícios, dentre eles: ampliação da comunicação interna, revisão

dos pontos fortes e desafios da fisiologia organizacional, coleta de sugestões e crítica do
modelo gerencial adotado pela Direção.
A Pesquisa de Clima foi utilizada como um complemento no processo avaliativo e serve
para mensurar em que estágio a instituição se encontra e indicar alternativas para se
aperfeiçoar o trabalho até então realizado. Os principais resultado colimados foram: a) 30 dos
50 voluntários cadastrados responderam à pesquisa (60%); contamos com trabalhadores
fidelizados (53% está há mais de cinco anos); 77% são mulheres; 94% dos pesquisados
consideram o relacionamento entre os grupos como excelente; o clima de cooperação entre as
áreas foi considerado satisfatório por 43% e mais ou menos satisfatório por 30% dos
entrevistados; o que mais precisa ser trabalhado é a integração; quanto à satisfação no
trabalho realizado, 81% considera que realiza aquilo que deseja; o potencial do voluntário foi
considerado bem aproveitamento por 74%; o sentimento de ser ouvido foi considerado
satisfatório por 57% e mais ou menos satisfatório 23%, indicado a necessidade de ampliar os
canais de comunicação interna; quanto ao reconhecimento do trabalho desenvolvido, 66%
consideraram ser bem reconhecido; os três principais fatores estimulantes indicado foram: a
causa nobre, o gostar do que faz e a missão da instituição; o principal fator que levaria ao
afastamento do trabalho seriam a falta de tempo, pois a segunda resposta a essa pergunta teve
como resposta o nunca deixar o trabalho; as principais habilidades da direção indicados foram
o compromisso e a persistência para superar as dificuldades materiais.
Outro importante resultado dessa Pesquisa foi a coleta de 23 sugestões para tornar o
Lar um local melhor para se trabalhar, como: promover sensibilização através de músicas e
danças – Acolhida com mais dinamismo; trazer pessoas habilitadas para trabalhar a autoestima e trabalho em equipe; ampliar as atividades na semana com mais voluntários amando o
que faz; etc. E também, dez sugestões para treinamento, como: administração das emoções
para lidar com o assistido, o empregado e/ou voluntário; formação continuada em dinâmica de
grupo para trabalhar auto-estima, motivação, trabalho em equipe; gestão do trabalho social
voluntário; etc.
E na finalização desse trabalho também foram captados os 15 principais problemas
enfrentados atualmente pela instituição, com destaque para: falta de recursos financeiros
(33%); falta de um simples gesto de cumprimento às pessoas; centralização do poder até
certo ponto. E mais vinte sugestões de caráter geral a serem implantadas, como: dar impulso
na agilização dos projetos de auto-sustentabilidade; buscar novas parcerias para ajudar na
manutenção das atividades através da divulgação da instituição e de sua missão; Partilhar o
conhecimento e comemorar os resultados das áreas; etc.
Os resultados apresentados confirmam uma relativa e gradativa melhora na qualidade
do trabalho desenvolvido pela instituição e como esse processo está sendo percebido pelos

voluntários, ressaltando a necessidade de se estreitar os laços de comunicação entre eles e a
direção para que tenham mais efetividade no acompanhamento do trabalho realizado.

06. Parceiros
Abaixo são apresentados os principais parceiros do ano de 2007. São eles:
•

800 Autos Service

•

Fundação Beto

•

•

Ética – Gestão e
Desenvolvimento

Panificadora Pão
de Trigo;

Studart

•

Fácil Car

•

Ponto da Moda

•

Flor Integral Ltda

•

Faculdade

•

Portal da Vida

•

BD Brinquedos

Integrada do

(Atividades

•

Blue Tree Towers

Ceará - FIC

Físicas)

•

Capef – BNB –

•

Galba Despachos

•

Portal Factoring

Funcionários;

•

Grupo Espírita Paz

•

Restaurante e Self

•

Casablanca

e Bem

Service Salada
Mista;

Turismo

•

Grupo Otoch

•

CDL Fortaleza

•

Infraero

•

SENAC

•

Concessionárias –

•

Jornal OPOVO

•

SESC – Amigos do

CDA, IGUAUTO,

•

Lar Antônio de

DATERRA
•

Prato

Pádua

EIT – Empresa

•

Marisol S.A.

Industrial Técnica

•

Panificadora Alice

* * * * *
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ATIVIDADE

Dizer quais as atividades
desenvolvidas pela
entidade nas áreas de
Assistência Social,
Educação e Saúde para
seus
usuários/beneficiados,
frisando a Assistência
Social

CONTEÚDO

OBJETIVOS

Como foram realizadas as atividades (material explicativo, didático, conteúdo programático); Quem
realizou (profissional, responsável e/ou parceiros)

Qual
finalidade
(inclusão,
promoção,
proteção,
educação,
prevenção,
entre outros)

QDE

PÚBLICO
ALVO

Número de
pessoas (média);
Quem
N° atividades [qde, participou da
duração, período
atividade
(criança,
(semanal, mensal,
bimensal, semetral,
adolescente,
etc)]
idoso, família,
PPD, entre
outros); Faixa
etária

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
1. Clube da Melhor Idade

PRIMEIRO SEMESTRE 2007
JANEIRO: As atividades reiniciaram, após um recessso, no dia 20/01, com a seguinte programação: Vivência Corporal
realizada pela voluntária Eva Castanha e equipe; Paletra sobre a Violência e a Segurança do Cidadão, ministrada pelo
Ten. David do Posto Policial do bairro; Apresentações dos serviços oferecidos pela FIC e também pelo Bazar.

71 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
82 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 1 encontro;
Tempo: 90 min;
Período: quinzenal

Educação e
Promoção

Qde: 1 encontro;
Tempo: 90 min;
Período: quinzenal

Educação,
Promoção,
Prevenção

Qde: 2 encontros;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

Educação e
Promoção

Qde: 1 encontro;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

Educação e
Promoção

Qde: 2 encontros;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

Inclusão,
Educação,
Promoção e
Integração

Qde: 1 passeio;
Tempo: 360 min;
Período: anual

Promoção e
Integração

Qde: 2 encontros;
Tempo: 180min;
Período: anual

104 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Promoção e
Prevenção

Qde: 10 distribuições;
Tempo: 60 min;
Período: quinzenal

60 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação,
Promoção e
Integração

Qde: 2 encontros;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

AGOSTO: No dia 04/08, houve a apresentação de palestra educativa proferida pelo bombeiro Marcelo acerca de
"Primeiros Socorros", seguida de atividades de alongamentos. No dia 18/08, foi realizada nova apresentação de Tacichichuan pela equipe de monitores do GEPE.

Educação e
Promoção

Qde: 2 encontros;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

SETEMBRO: No dia 01/09 foram realizadas duas palestras sobre "Conquistas dos Idosos" e "Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA e sua aplicação na família e na sociedade", proferida pela assistente social do Juizado da Infância e
da Juventude - Fátima Martins. No dia 15/09 foram realizadas dinâmica e palestra sobre "A Cidandania do Idoso e autoestima", sob a coodenação da assistente social e gerontóloga Elenita Oliveira.

Educação e
Promoção

Qde: 2 encontros;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

89 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

OUTUBRO: No dia 06/10 foi comemordo o aniversário do patrono da Instituição, sendo passado um vídeo sobre a
Vida de Francisco de Assis. Também houve cântigos através de violão e cd. Ao final foi fornecido um almoço especial
com distribuição de presentes para os presentes. No dia 20/10 foi realizada uma apresentação de dança e teatro sobre o
tema "Caridade" pelo grupo de adolescentes da Fundação Maria de Nazaré, coordenado pela prof. Marilena.

Educação e
Promoção

Qde: 2 encontros;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

79 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

NOVEMBRO: No dia 03/11 foi condedico recesso por causa do dia de finados e pela manifesta ausência dos
voluntários. No dia 17 foi proferida uma palestra sobre "A prevenção das Drogas" e uma apresentação de atividades
corporais sobre a coordenação da equipe de Conceição de Paula.

Educação e
Promoção

Qde: 1 encontro;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

Educação e
Promoção

Qde: 1 encontro;
Tempo: 90min;
Período: quinzenal

FEVEREIRO: No dia 03/02, as atividades tiveram a seguinte programação: Vivência Corporal com Eva Castanha e
equipe; Palestra sobre "Os Direitos do Cidadão Idoso e como reinvindicá-los", ministrada pelo Dr. Luiz Eduardo dos
Santos - Promotor de Justiça e coodenador da Promotoria dos Direitos do Idoso do Ministério Público. No dia 17/02,
não houve atividade em decorrência das festividades carnavalescas.
MARÇO: No dia 03/03, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher, foi realizado palestra
educativa com o tema "O Papel da Mulher na família e na sociedade". Os idosos participaram ativamente através de
cânticos, poesias, mensagens, etc. Nessa ocasião também foram comemorados os aniversários do primeiro trimestre. Ao
final houve um almoço especial para encerrar as festividades. No dia 17/03, foram realizadas duas palestras educativas
sobre "A Higiene Bucal e sua importância para a saúde do Cidadão" - ministrada pela Dra. Marlene da Secretaria de
Saúde do Município - e "A Violência contra o Cidadão Idoso e o exercício de sua cidadania" - ministrada por Daniele
Teobaldo e Jair Alves de Freitas do Programa Alô Idoso das Secretaria de Ação Social do Estado.
ABRIL: No dia 07/04 houve ferido por ocasião da Semana Santa. No dia 21/04, foi ministrada pelos alunos do curso de
Nutrição do Projeto Mesa Brasil do SESC uma palestra sobre "Segurança Alimentar", destacando os cuidados com
higiene e reaproveitamento de alimentos. Ainda nessa ocasião, foi realizada dinâmica de grupo sobre "Auto-estima" pela
voluntária Conceição de Paula e equipe.
MAIO: No dia 05/05, foi comemorado o Dia das Mães com palestra com o tema: "A importância da Mãe no Núcleo
Familiar", ministrada pela voluntária Conceição de Paula. No dia 19/05, foi apresentado o Projeto Idoso Amado e
realizada dinâmica de grupo por Terezinha Moraes, coordenadora do Projeto.
Ainda no dia 21/05, foi realizado, em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento Humano, passeio cultural em
homenagem ao Dia das Mães, à Fazendinha Estação Rural na cidade de Guaiuba.

JUNHO: No dia 02/06 foi realizado palestra com o tema "Alimentação Saudável na Terceira Idade", ministradas por
alunos do curso de Engenharia de Alimentos da UFC. Nesse mesmo dia foi realizada a preparação para a tradicional
festa junina, com a escolha dos noivos e dos pares. No dia 23/06 foi realizado o tradicional Arraiá da instituição. Essa
festa contou com o tradicional casamento matuto, quadrilha e encerrou com um forró "pé-de-serra".
TODOS OS MESES: Distribuição de lanches e sopão para os beneficiados presentes às atividades regulares.

SEGUNDO SEMESTRE 2007
JULHO: No dia 07/07 foi realizadas apresentações de atividades corporais - Taichi-chuan e Kung-fu, pela voluntária
Conceição de Paula e pelo Mestre Saulo. No dia 21/07 foi realizada visualização terapêutica e dinâmica de grupo Chapeuzinho Vermelho - com o objetivo de trabalhar a concentração, a paciência e a memória dos idosos.

DEZEMBRO: No dia 22/12 foi realizado, sob a coodenação da assistente social e gerontóloga Elenita Oliveira, o Natal
Solidário que beneficiou 150 idosos e seus familiares, além de membros da comunidade. Esse evento teve como
programação: apresentação de coral, dança de grupo de Iguatu, mensagem de Papai Noel e entrega de presentes e
sacolas de mantimentos.

Regis de Albuquerque Silva
Presidente - CPF: 688.718.993-34

62 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

50 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
91 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
78 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

71 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
86 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

66 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
150 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
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OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENIOVAÇÃO ESPIRITUAL - Lar Francisco de Assis
Av. Rogaciano Leite, 1650. Luciano Cavalcante. Fortaleza-Ce. CEP: 60.810-000
CNPJ: 07.945769/0001-21

ATIVIDADE

CONTEÚDO

OBJETIVOS

QDE

PÚBLICO
ALVO

Promoção e
Prevenção

Qde: 10 distribuições;
Tempo: 60 min;
Período: quinzenal

90 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Promoção e
Prevenção

Qde: 6 vivências;
Tempo: 30min;
Período: mensal

46 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 6 palestras;
Tempo: 30min;
Período: mensal

46 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Qde: 1 atividade
Tempo: 60min;
Período: anual
Qde: 1 palestra;
Tempo: 60min;
Período: anual
Qde: 1 palestra;
Tempo: 60min;
Período: anual
Qde: 1 palestra;
Tempo: 60min;
Período: anual
Qde:1 palestra;
Tempo: 120 min.;
Período: anual
Qde:1 atividade;
Tempo: 120 min.;
Período: anual
Qde: 6 entregas;
Tempo: 30min;
Período: mensal

46 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
41 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
45 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
45 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
45 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
41 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
45 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Qde: 6 vivências;
Tempo: 30min;
Período: mensal
Qde: 4 palestras;
Tempo: 30min;
Período: mensal
Qde: 1 atividade;
Tempo: 30min;
Período: anual
Qde: 1 atividade;
Tempo: 60min;
Período: anual
Qde: 1 comemoração;
Tempo: 120min;
Período: anual

46 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
46 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
50 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
45 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

TODOS OS MESES: Distribuição de lanches e sopão para os beneficiados presentes às atividades regulares.

3. Programa Sacola do
Ancião

PRIMEIRO SEMESTRE 2007
1. Realização de vivências corporais no salão principal, pela voluntária Eva Castanha (Massoterapia).

2. Realização de palestras sobre a temática evangélica com a abordagem dos seguintes temas: Bem-aventurados os
Pobres de Espírito; A Fé Transporta Montanhas; A Lei de Amor; Amai os Vossos Inimigos; Piedade Filial; A
Indissolubilidade do Casamento; A Cólera; Parentesco Corporal e Espiritual; Pedi e Obtereis. Essas temáticas foram
desenvolvidas com o intuito de levá-los a refletir sobre a sua reforma moral e a utilização do livre arbítrio.
3. Comemoração dos aniversariantes do mês e apresentação musical com a cantora Joana Angélica que cantou diversas
músicas populares.
4. Atividade resgatando a importância cultural do Carnaval como expressão da cultura popular brasilieira: "O Carnaval Festa Folclórica Popular". Mais uma participação da cantora Joana Angélica que apresentou músicas carnavalescas,
finalizando o mês com a grande alegria e interação entre os idosos.
5. Palestra educativa alusiva ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER, sobre "A Mulher e seu Papel na Família e na
Sociedade". Os idosos participaram ativamente através de cânticos, poesias, mensagens, etc. Realizada por profissionais
da área social da comunidade.
6. Realização de palestra acerca da Páscoa, pelo voluntário Anísio.

7. Realização de palestra "A Importância da Mãe na Família", proferida pela voluntária Joana Angélica e comemorações
dos Dia das Mães com cânticos, mensagens, poesias, etc.
8. Realização do Arraiá da Sacola com a realização de quadrilha puxada pela voluntária Conceição de Paula.

9. Distribuição de lanches e de sacolas de mantimentos contendo 11 itens da cesta básica, aos beneficiados identificados
como em situação de elevado risco pessoal e/ou pessoal..
SEGUNDO SEMESTRE 2007
1. Realização de vivências corporais no salão principal, pela voluntária Eva Castanha (Massoterapia).

2. Realização de palestras sobre a temática evangélica com a abordagem dos seguintes temas: A Cólera; Parentesco
Corporal e Espiritual; Pedi e Obtereis. Essas temáticas foram desenvolvidas com o intuito de levá-los a refletir sobre a
sua reforma moral e a utilização do livre arbítrio; Deixa vir a mim as criançinha.
3. Apresentação de atividade corporal - Taichi-chuan.

4. Palestra sobre a importância dos Pais no núcleo familiar, sob a coordenação do voluntário Anísio. E ainda,
comemoração do Dia dos Pais com poesias, cânticos, presentes, etc.
5. Realização da palestra "O Idoso e sua Cidadania" proferida pela voluntária Elenita Oliveira e Comemoração ao Dia
do Idoso, com cânticos, mensagens e apresentação musical da cantora Joana Angélica.

6. Apresentação do vídeo sobre a Vida de Francisco de Assis e músicas cantadas por Anísio e Joana Angélica em
homenagem ao patrono da Instituição. Ao final foi fornecido um almoço especial com distribuição de presentes para os
presentes.
7. Confraternização Natalina com apresentação da peça "O Nascimento de Jesus" pelo grupo da Fundação Maria de
Nazaré, sob a coordenação de Marilene. Também foi ofertado um almoço especial e depois a entrega dos presentes e
das cestas de alimentos aos beneficiários.
8. Distribuição de lanches e de sacolas de mantimentos contendo 11 itens da cesta básica, aos beneficiados identificados
como em situação de elevado risco pessoal e/ou pessoal..
3. Grupo Amor e Carinho

PRIMEIRO SEMESTRE 2007
JANEIRO: As atividades reiniciaram, após um recesso, no dia 18/01/07. Neste dia foi realizado uma técnica de
visualização com o tema “ Retrospectiva de 2006 e Projetos para 2007”. No dia 23/01 foi realizado um momento de
reflexão desenvolvido pela enfermeira Manuela do Caps através de textos abordando o tema: “Refletindo sobre o
passado” e “ Ontem, Hoje , Amanhã” extraído do livro Ressureição Interior, Éster Carrenho ( págs 129 e 131). No dia
30/01 foi realizado palestra educativa sobre “ Amar é... Cuidar bem do coração” onde foi debatido sobre a hipertensão e
seus cuidados, proferida pela enfermeira Manuela do Caps.Na ocasião também teve a verificação da pressão
arterial(P.A.).
FEVEREIRO: No dia 06/02 foi realizado terapia comunitária. No dia 13/02 começou com uma atividade física
(alongamento) desenvolvido pela enfermeira Manuela do Caps e depois foi trabalhado como fazer máscaras
carnavalescas. No dia 27/02 foi realizado palestra educativa sobre “Prevenção à violência contra o idoso”.
MARÇO: No dia 06/03 foi realizado palestra educativa sobre “A origem do dia internacional da mulher”. Após a
palestra teve uma vivência corporal conduzida pela voluntária Francisca Almeida. No dia 13/03 foi realizado palestra
sobre “Como prevenir o mosquito da dengue” proferida pelo coordenador do Programa Combate à Dengue. No dia
20/03 foi realizada palestra com a temática “A importância da palavra”.No dia 27/03 foi apresentado pela assistente
social do TSI, Joana D’Arc, as atividades desenvolvidas no Sesc, além de informações e orientações sobre a parceria
com o Lar Francisco de Assis.
ABRIL: No dia 03/04 foi realizado palestra educativa sobre o Estatuto do Idoso. No dia 10/04 foi realizado vivência
corporal conduzido pela coordenadora do Projeto Idoso Amado, Terezinha. No dia 24/04 foi realizado palestra
educativa sobre o INSS proferida pela estudante direito Célia.

Educação e
Promoção
Educação e
Promoção
Educação e
Promoção
Educação e
Promoção
Educação e
Promoção
Inclusão e
Promoção
Inclusão

Promoção e
Prevenção
Educação e
Promoção
Educação e
Promoção
Educação e
Promoção

Inclusão

Qde: 1 atividade;
Tempo: 60min;
Período: anual
Qde: 1 atividade;
Tempo: 60min;
Período: anual
Qde: 6 entregas;
Tempo: 30min;
Período: mensal

47 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
43 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
46 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 2 encontros;
Tempo: 90 min;
Período: semanal

11 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 3 encontros;
Tempo: 90 min;
Período: semanal

14 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 4 encontros;
Tempo: 90 min;
Período: semanal

10 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 4 encontros;
Tempo: 90 min;
Período: semanal

13 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Qde: 4 encontros;
Tempo: 90 min;
Período: semanal

11 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção
Educação e
Promoção
Inclusão

MAIO: No dia 08/05 foi realizado vivência corporal conduzido pela voluntária Francisca Almeida. Após a atividade, em
homenagem ao dia das mães, houve declamação de poesias. No dia 22/05 foi realizado palestra educativa sobre o tema
Educação e
“ Família” enfatizando a relação intergeracional proferida pela assistente social do Projeto Família Cidadã da Funci
Promoção
Eliziane. No dia 29/05 foi realizado palestra educativa sobre o tema “Qualidade de vida”.

Regis de Albuquerque Silva
Presidente - CPF: 688.718.993-34

52 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
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OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENIOVAÇÃO ESPIRITUAL - Lar Francisco de Assis
Av. Rogaciano Leite, 1650. Luciano Cavalcante. Fortaleza-Ce. CEP: 60.810-000
CNPJ: 07.945769/0001-21

ATIVIDADE

CONTEÚDO
JUNHO: No dia 05/06 foi realizada a apresentação da terapeuta ocupacional(nova voluntária da instituição) para o
grupo.Após a apresentação, foi desenvolvido uma dinâmica de grupo, onde foi trabalhado a memória e apresentação dos
idosos. No dia 12/06 foi realizado oficina auto-expressiva sobre a amizade. No dia 19/06 foi realizada oficina de
memória através de uma história contada. No dia 26/06 foi realizado apresentação do Grupo Estrela Guia do TSI (Sesc)
sobre São João conduzido pela coordenadora do Grupo Estrela Guia, Gema Weyne.

OBJETIVOS

QDE

Educação e
Promoção

Qde: 4 encontros;
Tempo: 90 min;
Período: semanal

13 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Promoção e
Prevenção

Qde: 21 distribuições;
Tempo: 30 min;
Período: semanal

12 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 5 encontros;
Tempo: 90min;
Período: semanal

15 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 4 encontros;
Tempo: 90min;
Período: semanal

16 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 4 encontros;
Tempo: 90min;
Período: semanal

16 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 5 encontros;
Tempo: 90min;
Período: semanal

21 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 4 encontros;
Tempo: 90min;
Período: semanal

13 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

Educação e
Promoção

Qde: 1 encontro;
Tempo: 90min;
Período: semanal

Promoção e
Prevenção

Qde: 23 encontros;
Tempo: 90min;
Período: semanal

TODOS OS MESES: Distribuição de lanches aos integrantes do Grupo.

SEGUNDO SEMESTRE 2007
JULHO: No dia 03/07 foi realizado uma dinâmica de grupo (Feitiço caiu sobre mim) que trabalhou a seguinte temática
“Respeitar o Próximo”. No dia 10/07 foi realizada oficina auto-expressiva sobre a infância. No dia 17/07 foi realizada
oficina produtiva, onde foi trabalhado como fazer latas decoradas.No dia 24/07 foi realizado oficina produtiva
conduzida pela trabalhadora voluntária do Sesc Lídia Soares, onde os idosos aprenderam a fazer flor de meia . No dia
31/07 foi realizado palestra educativa sobre o tema” Violência contra criança e adolescente” proferida pela assistente
social do Programa Família Cidadã da Funci Eliziane.
AGOSTO: No dia 07/08 foi realizada oficina de memória tátil. Após a atividade, em homenagem ao dia dos pais, houve
declamação de poesias. No dia 14/08 foi realizado palestra educativa sobre o tema “Noções básicas de prevenção e
redução de danos no cotidiano” proferida pelo educador social do NUPRD da Funci George. No dia 21/08 foi realizada
palestra educativa sobre o tema “Direitos da Família” proferida pela advogada e voluntária Cristina. No dia 28/08 foi
realizada oficina produtiva, onde foi trabalhado como fazer caixa para presente.
SETEMBRO: - No dia 04/09 foi realizado dinâmica de grupo, onde foi trabalhado a integração do grupo e resgate de
memória. No dia 11/09 foi realizado oficina auto-expressiva sobre o que a vida representa para cada um. No dia 18/09
foi realizado apresentação da arte marcial, Lian Gong, coordenada pelo mestre Nonato(Sesc). No dia 25/09 foi realizada
palestra educativa sobre o tema “ As conquistas e os desafios da 3ª Idade”, em seguida teve dinâmica de grupo, onde foi
trabalhado os valores morais. Após a atividade, em homenagem ao dia do idoso, houve declamação de poesias e
distribuição de bolsas.
OUTUBRO: No dia 02/10 foi realizada palestra educativa sobre o tema “A história de um ex-dependente em drogas”
proferida pelo voluntário Venâncio.No dia 09/10 foi realizado oficina de memória através de uma história contada. No
dia 16/10 foi realizada palestra educativa sobre “Co- dependentes de usuários de drogas” proferida pela voluntária
Cristina. No dia 23/10 foi realizada palestra educativa sobre o Estatuto do Idoso. No dia 30/10 foi realizada palestra
educativa sobre “Terapia Alternativa: Reiki” proferida pela voluntária Cristina.
NOVEMBRO: No dia 06/11 foi realizado circuito misto. No dia 13/11 foi realizada oficina produtiva conduzida pela
trabalhadora voluntária do Sesc Lídia Soares, onde os idosos aprenderam a fazer anjinho de meia. No dia 20/11 foi
realizada oficina produtiva, onde foi trabalhado como fazer bolsa de E.V.A.(porta higiene). No dia 27/11 foi realizada
dinâmica de grupo, onde foi trabalhado o bom relacionamento entre as pessoas.Após a atividade, houve declamação de
poesias sobre o Natal.
DEZEMBRO: No dia 11/12/2007- A empresa EIT realizou atividade física com 33 idosos.Na ocasião foi entregue uma
rede para idosa Francisca Pereira, que representou os idosos do lar.Em seguida, os idosos e a equipe tiveram um lanche
especial. A EIT doou 200 redes para LFA.
TODOS OS MESES: Distribuição de lanches aos integrantes do Grupo.

4. Grupo Produção
Artesanato

PRIMEIRO SEMESTRE 2007
1. Realização de oficinas de artesanato para o idoso e para a comunidade, visando transmitir-lhes conhecimentos que os
ajudem no incremento da renda familiar. Foram ministrados, pela voluntária Maria Corrêa, os seguintes cursos: pintura
em tecido; corte e costura e arranjos florais.

2. Exposição dos produtos feitos pelos alunos, na insitituição, objetivando captar recursos e divulgar a entidade e as
habilidades dos idosos. Com a renda média de R$ 65,89 Mensais. Arrecadação semestral: R$263,54.
3. Captação de doações para ajudar na manutenão das atividades do próprio Grupo.
SEGUNDO SEMESTRE 2007
1. Realização de oficinas de artesanato para o idoso e para a comunidade, visando transmitir-lhes conhecimentos que os
ajudem no incremento da renda familiar. Foram ministrados, pela voluntária Maria Corrêa, os seguintes cursos: pintura
em tecido; corte e costura, arranjos florais, confecção de bijouterias, etc.

5. Bazar

2. Exposição dos produtos feitos pelos alunos, na instituição e no Aeroporto Internacional Pinto Martins, objetivando
captar recursos e divulgar a entidade e as habilidades dos idosos. Com a renda média de R$ 129,63 Mensais.
Arrecadação semestral: R$777,75.
3. Captação de doações para ajudar na manutenão das atividades do próprio Grupo.
PRIMEIRO SEMESTRE 2007
1. Comercialização de produtos para os beneficiados da instituição e para a comunidade do bairro Luciano Cavalcante.
Com a renda média de R$ 249,17 Mensais. Arrecadação semestral: R$1.495,00.

2. Captação de doações para ajudar na manutenção das atividades da instituição.
SEGUNDO SEMESTRE 2007
1. Comercialização de produtos para os beneficiados da instituição e para a comunidade do bairro Luciano Cavalcante.
Com a renda média de R$256,01 Mensais. Arrecadação: R$1536,05.

2. Captação de doações para ajudar na manutenção das atividades da instituição.

Inclusão e
Educação

Inclusão
Outro

Inclusão e
Educação

Inclusão
Outro

PÚBLICO
ALVO

33 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
19 idosos; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

12 idosos e
Qde: 46 aulas; Tempo:
membros da
120 min; Período:
comunidade por
semanal
aula; Faixa Etária:
45 - 60 anos
Qde: 10 atend.;
Tempo: 90 min;
Período: semanal
Período: semanal

-

12 idosos e
Qde: 47 aulas; Tempo:
membros da
120 min; Período:
comunidade por
aula; Faixa Etária:
semanal
45 - 60 anos
Qde: 10 atend.;
Tempo: 90 min;
Período: semanal
Período: semanal

Inclusão

Qde: 28 atend.;
Tempo: 30 min;
Período: semanal

Outro

Período: semanal

Inclusão

Qde: 25 atend.;
Tempo: 30 min;
Período: semanal

Outro

Período: semanal

15 idosos por
semana; Faixa
Etária: 65 - 90
anos
15 idosos por
semana; Faixa
Etária: 65 - 90
anos
-

DIRETORIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
1. Capacitação Humana

PRIMEIRO SEMESTRE 2007

Regis de Albuquerque Silva
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OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENIOVAÇÃO ESPIRITUAL - Lar Francisco de Assis
Av. Rogaciano Leite, 1650. Luciano Cavalcante. Fortaleza-Ce. CEP: 60.810-000
CNPJ: 07.945769/0001-21

ATIVIDADE

CONTEÚDO
MARÇO: Realização do I Encontro dos Voluntários de 2007, com palestra sobre "Auto-estima" ministrada pelo Prof.
Gileno, mestre em Psicologia. Esse encontro teve como tônica a sensiblização do grupo para uma convivência saudável
consigo mesmo e com seus integrantes na construção coletiva do trabalho voluntário.
JUNHO: Realização do II Encontro dos Voluntários de 2007, com realização da Pesquisa de Clima com os Voluntários
e entrega e divulgação da Cartilha do Voluntário.

SEGUNDO SEMESTRE 2007
SETEMBRO: Realização de III Encontro dos Voluntários 2007, onde foram apresentados os resultados da Pesquisa de
Clima do Voluntário como instrumento complementar de avaliação das atividades realizadas durante o ano.

2. Desenvolvimento da
Espiritualidade

PRIMEIRO SEMESTRE 2007
1. Realização de encontros com objetivo de 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:
JANEIRO: Dia 13/01 - Tema: Missão do Homem Inteligente na Terra e Objetivos: Identificar a missão do homem
inteligente na Terra; Conhecer os meios para o desenvolvimento da inteligência em benefício de todos; Refletir sobre a
missão pessoal. Dia 27/01 - Tema: O Homem de Bem e Objetivos: Informar sobre as principais qualidades do homem d
bem; Estimular os participantes a vivenciar e refletir sobre os seus próprios atos, ajustando-os as principais qualidades
do homem de bem; Refletir sobre a Lei de Justiça, de Amor e de Caridade.
FEVEREIRO: Dia 10/02 - Tema: O Cristo Consolador e Objetivos: Refletir sobre atitudes de coragem na vida;
Despertar para a auto-confiança e coragem em tomar decisões que promovam a renovação interior. Dia 24/02 - Tema:
Fé e Caridade e Objetivos: sem dados.
MARÇO: Dia 10/03 - Tema: Inconveniência de se apontar as Falhas do Próximo e Objetivos: Refletir sobre a
inconveniência em apontar as falhas do próximo; Estimular a necessidade da pessoa examinar, em primeiro lugar, suas
próprias ações e ser sempre compreensivo e indulgente com as falhas alheias; Refletir sobre a prática do perdão como
meio para se obter a paz e a felicidade. Dia 24/03 - Tema: O Egoísmo e Objetivos:Refletir sobre os verdadeiros tesouros
do céu e da terra; Despertar para a importância do desapego para o desenvolvimento da confiança em si mesmo.
ABRIL: Dia 14/04 - Tema: O Perdão e Objetivos: Refletir sobre a importância da reconciliação com os adversários;
Refletir sobre a prática do perdão como meio para se obter a paz e a felicidade. Dia 28/04 - Tema: Auto-perdão e
Objetivos: Analisar junto aos idosos a necessidade de perdoar sempre, aos outros e a si mesmo; Refletir sobre nossas
atitudes diante das faltas dos outros que forma poderemos amenizar nossas mágoas e sentimentos de culpa.
MAIO: Dia 12/05 - Tema: A Lei de Amor e Objetivos: Refletir sobre em que consiste nosso aprendizado na terra,
fortalecendo a importância do domínio do amor; Compreender que a vivência da lei de amor é o que liga todos os seres
na terra. Dia 26/05 - Tema: Qualidade da Prece e Objetivos: Definir as qualidades da prece; Refletir sobre nosso
comportamento ao orar, a fim de que nossa prece chegue ao Pai.
JUNHO: Dia 09/06 - Tema: O Dever e Objetivos: Refletir sobre o real sentido do dever; Estimular a reflexão sobre
reforma íntima. Dia 23/06 - Tema: Causas Atuais das Aflições e Objetivos: Refletir sobre os como devemos encarar as
tribulações da vida terrena; Despertar para a importância da paciência diante das dificuldades.

OBJETIVOS

QDE

PÚBLICO
ALVO

Promoção,
Educação e
Integração

Qde: 01 encontro;
Tempo: 150 min.;
Período: Trimestral

32 voluntários por
encontro; Faixa
Etária: diversos

Promoção,
Educação e
Integração

Qde: 01 encontro;
Tempo: 60 min.;
Período: Trimestral

30 voluntários por
encontro; Faixa
Etária: diversos

Promoção,
Educação e
Integração

JULHO: Dias 14/07 - Tema: Causas Atuais das Aflições e Objetivos: Analisar os ensinamentos contidos na Parábola
dos Talentos; Refletir sobre o uso dos talentos recebidos por Deus; Refletir sobre o emprego do tempo em benefício do
próximo. Dia 28/07 - Tema: Brandura e Simplicidade e Objetivos: Esclarecer qual deve ser o nosso comportamento
perante as injúrias e violências de que somos vítimas; Refletir sobre a recompensa que teremos, sendo brandos e
pacíficos.
AGOSTO: Dia 11/08 - Tema: A Afabilidade e a Doçura e Objetivos: Demonstrar aos participantes em que consiste a
afabilidade e a doçura; Refletir sobre as virtudes que precisamos cultivar no relacionamento com as pessoas. Dia 25/08 Tema: Benefícios Pagos com a Ingratidão e Objetivo: Analisar com os participantes, a real natureza da beneficência;
Estabelecer a diferença entre a beneficência que nos estimula a auxiliar a todos indistintamente, sem esperar retribuição,
e a beneficência exclusiva, onde não há doação, mas troca.
SETEMBRO: Dia 08/09 - Feriado. Dia 22/09 - Tema: Caridade Segundo São Paulo e Objetivos: Analisar os
ensinamentos de S. Paulo sobre a caridade; Reconhecer as características atribuídas por S. Paulo sobre a caridade.

OUTUBRO: Dia 13/10 - Tema: Francisco de Assis – A ética do cuidar do meio ambiente. Dia 27/10 - Tema: Cuidar do
Corpo e do Espírito e Objetivos: Identificar, junto aos participantes, as relações que existem entre o corpo e o espírito;
Alertar para a necessidade e dever de cuidar bem do corpo e do espírito, tendo em vista nossa evolução.
NOVEMBRO: Dia 10/11 - Tema: Cuidado com a grande travessia, a morte e Objetivos: Refletir sobre a passagem
deste para o outro plano físico; Preparar-se para a grande passagem. Dia 24/11 - Tema: Parábola dos Talentos e
Objetivos: Analisar os ensinamentos contidos na Parábola dos Talentos; Refletir sobre o uso dos talentos recebidos por
Deus; Refletir sobre o emprego do tempo em benefício do próximo.
DEZEMBRO: Dia 08/12 - Tema: Encontro de Confraternização e Objetivos: Confraternizar-se com todos os
integrantes do gurpo; Agradecer o ano vivido; Alimentar novas esperanças.

Qde: 11 encontros;
Tempo: 1 hora;
Período: quinzenal

-

-

-

60 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

-

-

63 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

-

-

69 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

-

-

72 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

-

-

-

-

Promoção e
Prevenção

Qde: 11 distribuições;
Tempo: 60 min;
Período: quinzenal

Educação

Qde: 10 encontros;
Tempo: 1 hora;
Período: quinzenal

-

-

68 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 59 - 90
anos

-

-

80 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 59 - 90
anos

-

-

-

-

-

-

-

-

Promoção e
Prevenção

Qde: 10 distribuições;
Tempo: 60 min;
Período: quinzenal

TODOS OS MESES: Distribuição de lanches e sopão para os beneficiados presentes às atividades regulares.

3. Germinar

18 voluntários por
encontro; Faixa
Etária: diversos

Educação

TODOS OS MESES: Distribuição de lanches e sopão para os beneficiados presentes às atividades regulares.

SEGUNDO SEMESTRE 2007
1. Realização de encontros com objetivo de 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:

Qde: 01 encontro;
Tempo: 150 min.;
Período: Trimestral

56 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
45 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos
60 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

67 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 59 - 90
anos
88 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 59 - 90
anos
61 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 59 - 90
anos
42 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 59 - 90
anos
60 idosos por
encontro; Faixa
Etária: 57 - 84
anos

PRIMEIRO SEMESTRE 2007
1. Realização de encontros com crianças e jovens 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:

Regis de Albuquerque Silva
Presidente - CPF: 688.718.993-34
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OBRAS SOCIAIS DO CÍRCULO DE RENIOVAÇÃO ESPIRITUAL - Lar Francisco de Assis
Av. Rogaciano Leite, 1650. Luciano Cavalcante. Fortaleza-Ce. CEP: 60.810-000
CNPJ: 07.945769/0001-21

ATIVIDADE

CONTEÚDO

OBJETIVOS

FEVEREIRO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: Deus- Criação e Formação da terra; Amor e Sabedoria; Anjo da Guarda;
Auto-Conhecimento.

PÚBLICO
ALVO

Educação

Qde: 4 encontros;
37 criança/jovens;
Tempo: 1h e 30 min; Faixa Etária: 06 Período: semanal
17 anos

Educação

Qde: 4 encontros.; 61 criança/jovens;
Tempo: 1h e 30 min; Faixa Etária: 06 Período: semanal
17 anos

ABRIL
Foram desenvolvidos os seguintes temas: Higiene Bucal; Preservação do Planeta; Antecedentes de Cristo; Os Dez
mandamentos; Respeito à Propriedade Alheia; Combate à Inveja. Além disse teve a comemoração do Dia da Páscoa
com distrbuição de ovo de chocolate para as crianças.

Educação

Qde: 3 encontros; 65 crianças/jovens;
Tempo: 1h e 30 min; Faixa Etária: 06 Período: semanal
17 anos

MAIO
Foram desenvolvidos os seguints temas: A 1º Revelação das Noções de Vida de Moisés; Amar à Família; Respeito às
Diferençsa; Gratidão; O Cristianismo; História sobre a vida de José e Maria. Além disso teve a comemoração do Dia das
Mães.

Educação

Qde: 4 atend.;
64 crianças/jovens;
Tempo: 1h e 30 min; Faixa Etária: 06 Período: semanal
17 anos

Educação

Qde: 4 encontros;
Tempo: 1h e 30 min;
Período: semanal

MARÇO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: Prece; Altruísmo; A Família; O Alimento Espiritual; O Menino entre as
Doutores da Lei; Missão de Jesus; Cuidados e higiene Corporal.

JUNHO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: Jesus- O Mestre; O Efeito da Cólera; Sonhos-Não desistir e nem Lamentar
Tropeços; A Fratenidade; O Perdão. Além disso foi realizado a Festa Junina.

TODOS OS MESES: Distribuição de lanches e sopão para os beneficiados presentes às atividades regulares.

2. Realização de Reuniões e Oficinas Sócio-educativas com a Família de crianças/jovens do Grupo Germinar. Temáticas
abordadas: "Violência contra a Pessoa Idosa" e "Familia e o Diálogo com os Filhos (as)". A metodologia utilizada:
Reuniões Interativas; Exposições Dialogadas; Dinâmicas e Vivências de Grupo. As atividades foram desenvolvidas pela
Assistente Social Ana Neide Soares de Oliveira.

SEGUNDO SEMESTRE 2007
1. Realização de encontros com objetivo de contribuir para o desenvolvimento de valores, tendo como referencial os
ensinamentos de Jesus e o respeito a todas as crenças e religiões.
AGOSTO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: A Igualdade; A Bondade; Piedade; Amar as Plantas; Preservação da
Natureza- Aquecimento Global e Reciclagem; A importância do Diálogo; História do São Francisco de Assis.

SETEMBRO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: A Fraternidade; O Amor pelos Animais; Solidariedade; Saber Dividir; Lei de
Sociedade; Valores Morais e A Ingratidão dos Filhos.

OUTUBRO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: A Preguiça (através de pintura e dobradura); Agressão (através de pintura a
dedo); Higiene (identificação de formas e produtos de higiene através de desenhos e pinturas. No dia 21/10 foi realizado
encontro cultural no BNB por ocasião das comemorações do Dia das Crianças.
NOVEMBRO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: Boas Maneiras no Lar (através de pintura e colagem); Teimosia no dia-a-dia;
A Evolução; Paciência.

DEZEMBRO
Foram desenvolvidos os seguintes temas: O Espirito Natalino e colaboração, através de quebra-cabeça colorido e
montagem. O Nascimento de Jesus. No dia 15/12 foi realizada a confraternização natalina para crianças/jovens e suas
mães.

2. Realização de Reuniões e Oficinas Sócio-educativas com a Família de crianças/jovens do Grupo Germinar. A
metodologia utilizada: Reuniões Interativas; Exposições Dialogadas; Dinâmicas e Vivências de Grupo. As atividades
foram desenvolvidas pela Assistente Social Ana Neide Soares de Oliveira

1. Desenvolvimento das seguintes práticas pedagógicas:
a) Foram desenvolvidas as seguintes práticas pedagógicas: Nesse ano foi retomado o Projeto - Leitura e arte como
forma de ampliar a possibilidade de conhecer dos beneficiários. Nessa perspectiva, foi estudada a obra do pintor
cearense Antônio Bandeira, sendo feitas releituras de algumas de suas pinturas, como: Futebol em Hyde Park e Cidade
Queimada de Sol (esta é uma homenagem à cidade de Fortaleza). Essas releituras não se resumem à escrita, mas
também contemplas as imagens; b) Foram trabalhadas as poesias Cidade Queimada de Sol (Antônio Bandeira) e Retrato
(Cecília Meireles); c) Também foram trabalhados aspectos da linguagem para o reconhecimento dos seguintes
elementos: alfabeto, sílabas, vogais, palavras, para a construção de frases e textos; c) Realização de oficinas de arte,
como: Garrafa Pet (porta-treco e flores), Pintura abstrata (releitura da obra "Cidade Queimada de Sol" e Caixas de
MDF (decoupagem).
2. Realização de passeio cultural, em parceria com a Diretoria de Assistência Social e Trabalho, em homenagem ao Dia
das Mães, à Fazendinha Estação Rural na cidade de Guaiuba.

Regis de Albuquerque Silva
Presidente - CPF: 688.718.993-34

60 atendimentos;
Faixa Etária: 06 17 anos

Promoção e
Prevenção

Qde: 17 distribuições; 64 crianças/jovens;
Tempo: 60 min;
Faixa Etária: 06 Período: semanal
07 anos

Educação e
Promoção

34 atend. mensais
Qde: 5 atend.; Tempo:
em média; Mães,
1h e 30 min; Período:
pais, avós ou
mensal
responsáveis

Educação

Qde: 4 encontros;
Tempo: 1h e 30 min;
Período: semanal

49 atendimentos;
Faixa Etária: 06 17 anos

Educação

Qde: 4 encontros;
Tempo: 1h e 30 min;
Período: semanal

52 atendimentos;
Faixa Etária: 06 17 anos

Educação

Qde: 4 encontros;
Tempo: 1h e 30 min;
Período: semanal

60 atendimentos;
Faixa Etária: 06 17 anos

Educação

Qde: 3 encontros;
Tempo: 1h e 30 min;
Período: semanal

57 atendimentos;
Faixa Etária: 06 17 anos

Educação

Qde: 3 encontros;
Tempo: 1h e 30 min;
Período: semanal

88 atendimentos;
Faixa Etária: 06 17 anos

TODOS OS MESES: Distribuição de lanches e sopão para os beneficiados presentes às atividades regulares.

4. Educação de Adultos

QDE

Promoção e
Prevenção

Qde: 18 distribuições; 60 crianças/jovens;
Tempo: 60 min;
Faixa Etária: 06 Período: semanal
17 anos

Educação e
Promoção

30 atend. mensais
Qde: 2 atend.; Tempo:
em média; Mães,
1h e 30 min; Período:
pais, avós ou
mensal
responsáveis

Educação

Qde: 41 encontros;
Tempo: 1h e 30 min;
Período: semanal

10 idosos, média
mensal; Faixa
Etária: 59 - 90
anos

Promoção e
Educação

Qde: 1 passeio;
Tempo: 360 min.;
Período: Anual

78 idosos ; Faixa
Etária: 59 - 90
anos
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ATIVIDADE

CONTEÚDO

OBJETIVOS

QDE

PÚBLICO
ALVO

1. Realização de Atendimentos em Clínica Geral para os Idosos do Programa Sacola do Ancião pelo Dr. Alan Prado
Rocha.

Promoção e
Prevenção

Qde: 186 atend.;
Tempo: 60 min.;
Período: mensal

2. Encaminhamento para voluntária oftalmologista que atende em consultório particular.

Promoção e
Prevenção

Qde: 43 atend.;
Período: mensal

3.Encaminhamento para voluntária geriatra que atende no posto de saúde.

Promoção e
Prevenção

Qde 16 atend;
Período: mensal

Em média, 3
idosos por mês;
Faixa etária:a partir
de 60 anos.

4. Realização de Atendimentos em Fisioterapia para os Idosos e para a Comunidade pela Dra . Enedina Castro.

Promoção e
Prevenção

Qde: 123 atend.;
Tempo: 60 min.;
Período: mensal

Em média, 20
idosos por mês;
Faixa Etária: 53 a
89 anos

1. Realização de Atendimentos em Clínica Geral para os Idosos do Programa Sacola do Ancião pelo Dr. Alan Prado
Rocha.

Promoção e
Prevenção

Qde: 176 atend.;
Tempo: 60 min.;
Período: mensal

2. Encaminhamento para voluntária oftalmologista que atende em consultório particular.

Promoção e
Prevenção

Qde: 28 atend.;
Período: mensal

3.Encaminhamento para voluntária geriatra que atende no posto de saúde.

Promoção e
Prevenção

Qde: 13 atend;
Período: mensal

Em média, 4
idosos por mês;
Faixa etária:a partir
de 60 anos.

4. Realização de Atendimentos em Fisioterapia para os Idosos e para a Comunidade pela Dra . Enedina Castro.

Promoção e
Prevenção

Qde: 211 atend.;
Tempo: 60 min.;
Período: mensal

Em média, 35
idosos por mês;
Faixa Etária: 53 a
89 anos

DIRETORIA DE SAÚDE
1. Serviços Médicos

PRIMEIRO SEMESTRE 2007
Em média, 31
idosos por mês;
Faixa Etária: 53 a
89 anos
Em média, 7
idosos por mês;
Faixa Etária: 53 a
89 anos

SEGUNDO SEMESTRE 2007

Regis de Albuquerque Silva
Presidente - CPF: 688.718.993-34

Em média, 29
idosos por mês;
Faixa Etária: 53 a
89 anos
Em média, 5
idosos por mês;
Faixa Etária: 53 a
89 anos
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ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS DE PROCESSOS - Consolidado Mensal - janeiro a dezembro/2007
LAR FRANCISCO DE ASSIS - CONSOLIDADO MENSAL
PROGRAMAS ATENDIMENTO

D
A
S
T

D
D
H

D
S

D
A
F

META

N. de interessados em cadastramento
PLANTÃO SOCIAL
N. de atendimento assistente social
N. de beneficiados atendidos (80%)
CLUBE DA MELHOR
N. de lanches distribuídos
IDADE
N. de sopas distribuídas
N. de cestas básicas distribuídas
SACOLA DO ANCIÃO N. de lanches distribuídos
N. de sopas distribuídas
N. de beneficiados atendidos (80%)
GRUPO AMOR E
CARINHO
N. de lanches distribuídos
GRUPO PROD. ARTESA- N. de cursos para beneficiados (bimestral)
NATO
N. de beneficiados capacitados (bimestral)
N. de cursos para beneficiados (semestral)
N. de beneficiados capacitados (semestral)
CAPACITAÇÃO HUMANA N. de capacitação voluntários realizados
(semestral)
N. de voluntários capacitados
N. de beneficiados atendidos (40%)
DESENVOLVIMENTO DA
N. de lanches distribuídos
ESPIRITUALIDADE
N. de sopas distribuídas
N. de participantes da educação de adulto
EDUCAÇÃO DE
N. de encontros culturais realizados (anual)
ADULTOS
N. de participantes beneficiados nos encontros
N. de usuários da biblioteca beneficiados - 30%
BIBLIOTECA
N. de usuários da biblioteca voluntários
N. de reuniões crianças e jovens
N. de atendimentos a crianças e jovens (80%)
N. de palestras com mães
GERMINAR
N. de participantes das palestras (80%)
N. de lanches distribuídos
N. atendimento médico (sacola e encamin.)
N. de atendimento fisioterapia
SAÚDE
N. de atendimento de massoterapia
N. de atendimento odontológico (encamin.)
N. de associados efetivos contribuintes
N. de novos parceiros - ao ano
a) RECEITAS OPERACIONAIS
Doações Campanha
Doações de Voluntários
Doações de Parceiros
CAPTAÇÃO DE
Contr. Mensais de Associados
RECURSOS E ORGANIZAProjetos
ÇÃO DE EVENTOS
Rec. Próprias (Bazar, Artesanato, Alugueis,
Taxas, Eventos, Outras)
Receitas Financeiras
b) RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
TOTAL RECURSOS ARRECADADOS - R$
Custo mensal - R$
N. de voluntários cadastrados
N. de voluntários atuantes (dos cadastrados)
RECEPÇÃO E GESTÃO N. de beneficiados cadastrados (idosos,
crianças/jovens e mães)
DE PESSOAS
N. de beneficiados encaminhados para Plantão
Social

100%
20
160
160
160
50
50
50
48
48
1
10
1
10

JAN
100
18
71
71
71
46
46
46
33
33
REC
REC
0
0

FEV
100
12
82
82
82
41
41
41
43
43
1
10
0
0

MAR
100
25
124
124
124
45
45
45
40
40
1
10
0
0

ABR
100
30
50
50
50
45
45
45
52
52
1
10
0
0

MAI
100
36
182
182
182
45
45
45
43
43
1
10
0
0

JUN
100
32
208
208
208
41
41
41
52
52
1
10
0
0

JUL
100
46
142
142
142
50
50
50
60
60
1
10
0
0

AGO
100
50
171
171
171
45
45
45
49
49
1
10
0
0

SET
100
82
178
178
178
44
44
44
50
50
1
10
0
0

OUT
100
31
158
158
158
47
47
47
106
106
1
10
0
0

NOV
100
36
66
66
66
47
47
47
52
52
1
10
0
0

DEZ
100
12
150
150
150
43
43
43
33
33
1
10
0
0

TOTAL
410
1582
1582
1582
539
539
539
613
613
11
110
0
0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

100%
80
80
80
10
3

0%
121
121
121
REC
REC
REC
REC
0
REC
REC
REC
REC
REC
27
27
0
0
34%
0

0%
127
127
127
9
0
0
0
0
4
147
1
22
169
23
23
9
0
40%
0

64%
138
138
138
9
0
0
0
0
4
244
1
19
263
31
28
3
0
54%
0

0%
143
143
143
9
0
0
0
0
3
195
2
94
289
41
14
0
0
44%
0

0%
114
114
114
9
1
78
0
0
4
256
1
44
300
37
13
0
0
30%
0

60%
45
45
45
9
0
0
0
0
4
240
1
15
255
27
18
0
45
42%
0

0%
135
135
135
9
0
0
0
0
REC
REC
REC
REC
REC
38
22
0
0
46%
1

0%
160
160
160
9
0
0
0
0
4
193
1
25
218
32
38
0
0
38%
0

36%
67
67
67
9
0
0
0
0
4
206
1
35
241
32
34
0
0
26%
0

0%
196
196
196
10
0
0
,,,
,,,
4
242
1
20
262
27
50
0
0
44%
0

0%
122
122
122
10
0
0
,,,
,,,
3
170
1
25
195
23
51
0
0
38%
0

0%
42
42
42
10
0
0
,,,
,,,
3
264
1
30
294
24
16
0
0
32%
1

1410
1410
1410
102
1
78
0
0
37
2157
9
274
2486
362
334
12
45
2

30
4
256
1
30
256
30
40
20
40
100%
5
5%
5%
30%
10%
20%

2710,00
871,00
645,87
330,00
0,00

52% 190,00
17% 298,00
12% 390,00
6%
265,00
0% 1669,17

5%
8%
11%
7%
46%

70,00
807,00
390,00
513,00
0,00

2%
28%
14%
18%
0%

275,00
242,30
390,00
500,00
0,00

15%
13%
21%
27%
0%

40,00
619,00
490,00
365,00
5625,00

1%
8%
6%
5%
72%

30%

620,60 12%

838,50 23%

901,44 32%

450,00 24%

725,00 9%

0%
0%

11,19 0%
0,00 0%

14,64 0%
0,00 0%

6,78 0%
150,00 5%

6,15 0%
11,98 1%

2,16 0%
0,00 0%

610,00
266,00
490,00
380,00
0,00

22%
60,00
9%
195,00
17% 590,00
13% 220,00
0% 1875,00

2%
5%
15%
6%
47%

965,00 34% 1022,55 26%
2,57 0%
115,20 4%

2,52 0%
8,80 0%

260,00
1481,78
649,12
300,00
118,58

8%
180,00 7%
43% 1209,00 44%
19% 550,00 20%
9%
265,00 10%
3%
0,00 0%

591,85 17%

511,00 19%

3,43 0%
26,60 1%

4,33 0%
0,00 0%

593,86
302,00
450,00
375,00
756,70

18% 110,00
9%
140,75
14% 650,00
12% 215,00
23% 3750,00

2%
110,00
2%
387,00
9%
550,00
3%
300,00
52% 2547,67

2%
7%
10%
5%
47%

755,70 23% 2360,20 33% 1556,50 29%
4,34 0%
3,20 0%

2,17 0%
8,00 0%

0,78 0%
6,60 0%

5208,86
6818,83
6234,99
4028,00
16342,12

MÉDIA
100%
37
132
132
132
45
45
45
51
51
1
10
0
0
0
53%
118
118
118
9
1
78
0
0
4
216
1
33
249
30
28
1
4
39%
0

10% 434,07
14% 568,24
12% 519,58
8%
335,67
32% 1361,84

10%
14%
12%
8%
32%

11298,34 22%

941,53 22%

61,06 0%
330,38 1%

5,09 0%
27,53 1%

5188,66 100% 3665,31 100% 2838,22 100% 1875,43 100% 7866,16 100% 2828,77 100% 3973,87 100% 3431,36 100% 2719,33 100% 3240,80 100% 7236,12 100% 5458,55 100% 50322,58 100% 4193,55 100%
4.205,61
...
...

3.322,74
...
...

3.353,96
...
...

3.789,82
...
...

3.738,37
...
...

3.550,09
...
...

4.013,63
...
...

3.908,16
...
...

265

150

150

150

150

...

...

...

...

...

...

...

...

20

18

12

25

30

36

32

46

50

82

31

36

12

100%
80%

2.997,47
...
...

3.207,37
...
...

4.162,36
...
...

CONTABILIDADE

7.078,11
...
...

47.327,69
...
...
...

3.943,97
...
...
...

410
34
Os INDICADORES DE PROCESSO referem-se a EFICIÊNCIA dos MÉTODOS e PROCEDIMENTOS empregados. Medem o progresso na realização dos objetivos, identificam os aspectos ligados ao "como fazer", tais como a qualidade dos materiais usados, aproveitamento dos voluntários e índice de
freqüência.

LEGENDA:
DAST: Diret. Assistência Social e Trabalho
REC: RECESSO

DDH: Diret. Desenvolvimento Humano

DS: Diret. Saúde

DAF: Diret. Admin.-financeira

LAR FRANCISCO DE ASSIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO
Metas x Execuções - 2006 e 2007 - Ano 2

LEGENDA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
MFPA - Meta Física Parcialmente Atingida; MFIA - Meta Física Integralmente Atingida; MFNA: Meta Física Não Atingida (não iniciada); MFC: Meta Física Cancelada

OBJETIVOS

METAS ESTRATÉGICAS

Concluir, no mínimo, 30%
dos apartamentos
destinados a repouso do
idoso.
Contar com um quadro fixo
de, no mínimo, 8 (oito)
colaboradores.
Recadastrar 100% dos
idosos, avaliando a

PROJETO/AÇÃO/PRODUTO

Elaboração do Projeto Centro de Convivência-Dia
Elaboração Projeto de Adequação Arquitônica
Contratação de: 1 Recepcionista, 1 Ass. Adm., 1
As. Social, 1 Contador, 1 Atend. Odontol., 1 Aux. de
Serv. Ger., 1 Segurança.
Recadastramento dos Idosos, Crianças/Jovens e
Pais
Escuta Amiga
Projeto Arte-Educação para a 3ª Idade

Ampliar em 50% o número
Saúde Bucal
de serviços durante a
semana.
Programa de Capacitação de Beneficiados (Idosos
e Jovens): qualificação, Informática, outros.
1. . Implantar o
Centro de
Convivência-Dia

SETOR
RESPONSÁVE
L
Presidência e
Marketing
Dir. AdmFinanceira
Dir. AdmFinanceira
Dir. Assis.
Social e
Dir. Des.
Humano
Dir. Des.
Humano
Dir. Saúde
Dir. Des.
Humano

Projeto Reeducação Alimentar

Dir. Saúde

Terapias Complementares
Programa de Atendimento Médico

Dir. Saúde
Dir. Saúde
Dir. Assis.
Social e

Plantão Social

Ampliar em 30 % o número
Projeto Promoção da Cidadania na 3ª Idade
de assistidos.

Atendimento Fisioterápico
Grupo Germinar

Dir. Assis.
Social e
Trabalho

Dir. Saúde
Dir. Des.
Humano

Ampliar a receita em 150%.
Projeto Geração de Receita Própria / AutoSustentação

Dir. AdmFinanceira

Implementar a contribuição
financeira de voluntários
em 50%.
Aumentar em 100 % a
doação de alimentos e
utilidades.

2. Atingir a
sustentabilidade
institucional.
Obter a aprovação em, pelo
menos dois projetos de
captação de recursos que
viabilizem a implantação
gradativa do Centro
Convivência-Dia.

Campanha de Novos Doadores
Implantação do Núcleo de Captação de Recursos e
Elaboração de Projetos
Articulação Política Instâncias Governamentais
Estruturação Setor Marketing e Comunicação
Projeto Banco Real 2006
Estruturação de Banco de Dados de Financiadores
e Sistematização de Monitoramento de Editais
Representação em Fóruns de Políticas Públicas
Elaboração de Portfólio da Instituição

Ampliar em 60% a
visibilidade social do Lar.

Elaboração de Balanço Social 2006 e 2007
Criação de Informativo Social

Dir. AdmFinanceira
Dir. AdmFinanceira
Presidência e
Marketing
Presidência e
Marketing
Presidência e
Marketing
Dir. AdmFinanceira
Presidência e
Marketing
Dir. AdmFinanceira
Dir. AdmFinanceira
Dir. Assis.
Social e
Trabalho

INDICADOR

AVALIAÇÃO
META
MFPA
AVAL.
FÍSICA EXECU- % EXEMFIA
ATIVID
(MENSAL ÇÃO CUÇÃO
MFNA
. (0-10)
)
MFC

Projeto Elaborado

1

0

0%

MFNA

0

Projeto Elaborado
Apartamento concluído

1
3

0
0

0%
0%

MFNA
MFNA

0
0

Colaborador contratado (ano)

8

0

38%

MFNA

4

Beneficiado atendido
Beneficiado cadastrado
Serviço implantado
Atendimento realizado
Serviço implantado
Atendimento realizado
Serviço implantado
Atendimento realizado
(encaminhado)
Serviço implantado
Capacitação realizada
Atendimento realizado
Serviço implantado
Oficina realizada
Atendimento realizado
Atendimento realizado
Atendimento realizado
Interessado cadastrado
Atendimento Plantão Social
realizado
Interessado cadastrado
Atendimento Clube Melhor Idade
realizado (80%)
Sacola do Ancião distribuída
Atendimento Grupo Amor e
Carinho
Atendimento Grupo de
Artesanato realizado
Atendimento Des. Espirit.
realizado (40%)
Atendimento Alfab. Adultos
realizado
Passeio cultural realizado (ano)
Refeição distribuída
Atendimento realizado
Jovem/criança atendido
Pai/responsável atendido

100%
265
1
10
1
20
1

100%
265
0
0
0
0
0

100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

20

3,75

0%

MFIA
MFIA
MFC
MFC
MFNA
MFNA
MFNA
MFNA

10
10
0
0
0
0
0
0

1
2
25
1
1
20
30
20
100%

0
0
0
1
1
1
30
37
100%

0%
0%
0%
100%
100%
5%
100%
185%
100%

MFNA
MFNA
MFNA
MFIA
MFIA
MFC
MFIA
MFIA
MFIA

0
0
0
10
10
0
10
10
10

Associado Efetivo contribuinte
a) RECEITAS OPERAC.
Doações Campanha
Doações de Voluntários
Doações de Parceiros
Cont. Mensais de Assoc.
Projetos
Receitas Próprias (Bazar, Artes.,
Alugueis, Taxas, Eventos,
Outras)
Receitas Financeiras
b) RECEITAS NÃO-OPER.
TOTAL REC. ARRECAD. - R$
Custo mensal - R$
Parceiro conquistado
Núcleo implandado

20

37

185%

MFIA

10

100%

100%

100%

MFIA

10

160

132

83%

MFPA

8

50

45

90%

MFPA

9

48

51

106%

MFIA

10

10

10

100%

MFIA

10

80

118

148%

MFIA

10

10

9

100%

MFIA

10

1
676
40
256
30

1
640
28
216
33

100%
95%
70%
84%
110%

MFIA
MFPA
MFPA
MFPA
MFIA

10
9
7
8
10

100%

39%

39%

MFPA

4

5%
5%
30%
10%
20%

10%
14%
12%
8%
32%

200%
280%
40%
80%
160%

MFIA
MFIA
MFPA
MFPA
MFIA

10
10
4
8
10

30%

22%

73%

MFPA

8

0%
0%

0%
1%
4193,55
3943,97

0%
0%

1

1

100%

MFIA

10

1

1

100%

MFIA

10

100%

100%

100%

MFIA

10

Setor estruturado

1

0

0%

MFNA

0

Projeto encaminhado

Articulação realizada

1

0

0%

MFC

0

Banco de dado estruturado
Edital monitorado

1
100%

0
0%

0%
0%

MFNA
MFNA

0
0

Participação realizada

100%

0%

0%

MFNA

0

Portfólio elaborado

1

1

100%

MFIA

10

Balanço Social elaborado

1

1

100%

MFIA

10

Informativo Social criado

1

0

0%

MFNA

0

LAR FRANCISCO DE ASSIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE AVALIAÇÃO
Metas x Execuções - 2006 e 2007 - Ano 2

LEGENDA PARA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
MFPA - Meta Física Parcialmente Atingida; MFIA - Meta Física Integralmente Atingida; MFNA: Meta Física Não Atingida (não iniciada); MFC: Meta Física Cancelada

OBJETIVOS

METAS ESTRATÉGICAS

PROJETO/AÇÃO/PRODUTO

3. Obter uma
equipe de
colaboradores
capacitada e
motivada para
tornar o Lar um
Centro de
Convivência-Dia
do idoso.

Capacitar 80% dos
colaboradores do Lar.
Fidelizar 50% de novos
voluntários.
Fidelizar 60% dos
voluntários existentes.
Obter um índice de
satisfação dos
colaboradores em 80%
com o trabalho realizado no

4. Fortalecer a
integração entre
colaboradores e
entre
colaboradores e
assistidos.

Integrar 70% de
colaboradores das
Programa de Ambientação e Integração de
diferentes ações.
Promover 04 ações de
Voluntários.
integração entre as
gerações.
Obter um índice de
satisfação de 90% entre os Programa de Convivência Intergeracional
beneficiados.

Programa de Capacitação de Colaboradores
Campanha de Novos Voluntários/ Elaboração de
Quadro de Vagas para Voluntários
Programa de Retenção de Voluntários

Pesquisa Clima: Colaboradores e Assistidos

SETOR
RESPONSÁVE
L
Dir. Des.
Humano
Dir. Des.
Humano
Dir. Des.
Humano
Dir. Des.
Humano

Dir. Des.
Humano

INDICADOR

Capacitação realizada
Voluntário capacitado
Voluntário cadastrado
Voluntário atuante (80%)

1
100%
100%
80%

3
53%
,,,
,,,

300%
53%
...
...

MFIA
MFPA
...
...

10
5
...
...

Voluntário fidelizado

60%

0%

0%

...

...

Colaborador satisfeito

80%

81%

101%

MFIA

10

Participação de colaborador em
evento

70%

60%

86%

MFPA

9

1

0

0%

MFNA

0

90%

0%

0%

MFNA

0

Ação de integração realizada
Dir. Des.
Humano

AVALIAÇÃO
META
MFPA
AVAL.
FÍSICA EXECU- % EXEMFIA
ATIVID
(MENSAL ÇÃO CUÇÃO
MFNA
. (0-10)
)
MFC

Beneficiado satisteito

LAR FRANCISCO DE ASSIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ANÁLISE DE OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS - PREVISÃO x EXECUÇÃO

OBJETIVOS

METAS ESTRATÉGICAS

RESULTADOS

Concluir, no mínimo, 30% dos
Ainda não foram concluídos Necessita comissão para definir utilização dos
apartamentos destinados a repouso do
espaços e captar recursos.
idoso.
Contar com um quadro fixo de, no
mínimo, 8 (oito) colaboradores.

1. Implantar o
Centro de
Convivência-Dia

O quadro atual de colaboradores está composto por: 1 Aux. Serv. Gerais; 1
Contadora e 1 Assistente Social. (3/8 = 38%)

Recadastrar 100% dos idosos,
avaliando a inclusão no Projeto Centro Concluído com idosos (salvo renovações e inclusões) e iniciado com
de Convivência-Dia, através de uma beneficiários do Germinar (mães, crianças e jovens)
triagem sócio-econômica.
Foram previstas a implantação de seis novos serviços, dentre os quais foram
iniciados quatro (Programa de Capacitação de Beneficiados, Projeto de
Reeducação Alimentar, Plantão Social e Grupo Amor e Carinho). Assim, os
Ampliar em 50% o número de serviços serviços ofertados aos beneficiados passaram de nove para treze,
durante a semana.
correspondendo a um acréscimo de 44%. É importante salientar que dentre os
que não foram iniciados estão suspensos. Ademais é importante salientar que a
profissionalização é uma meta primordial em busca do aperfeiçoamento do
atendimento
Em relação ao número de assistidos, houve um aumento global substancial em
relação aos atendimentos realizados. Entretanto, foram observadas algumas
Ampliar em 30 % o número de
retrações nas seguintes áreas: Sacola do Ancião, Alfabetização de Adultos e
assistidos.
Fisioterapia. As demais atividades apresentaram incrementos que variam de 3 a
1600%.

Ampliar a receita em 150%.

Foram implementadas importantes ações de captação de recursos financeiros,
principalmente a realização de eventos beneficentes, vendas de artesanato e
bazar, acarretando um aumento de 67% na arrecadação em relação a 2005.

Implementar a contribuição financeira Não houve alteração no nível de doação de voluntários, mas ocorreu uma
de voluntários em 50%.
redução de 43% nas contribuições de associados.
2. Atingir a
sustentabilidade
institucional.

Aumentar em 100 % a doação de
alimentos e utilidades.

Foram realizadas campanhas junto a voluntários e outras instituições.

Obter a aprovação em, pelo menos
Foram aprovados exitosos três Projetos de Captação de Recursos: Empresa
dois projetos de captação de recursos
Cidadã; Promoção da Cidadania (PMF/SEMAS) e Consórcio Social da
que viabilizem a implantação gradativa
Juventude.
do Centro Convivência-Dia.
Em virtude de todas essas campanhas foi possível divulgar os trabalhos. E
Ampliar em 60% a visibilidade social do
também houve o registro do domínio www.larfassis.org.br, que disponibiliza as
Lar
informações institucionais em sites de consulta na internet.

Capacitar 80% dos colaboradores do
Lar.Foi iniciado o Programa de
Capacitar 80% dos colaboradores do Lar.Foi iniciado o Programa de
Capacitação de Colaboradores,
Capacitação de Colaboradores, devendo ser dado seu prosseguimento junto ao
devendo ser dado seu prosseguimentotrabalhadores da instituição.
junto aos trabalhadores da instituição.
3. Obter uma
equipe de
colaboradores
capacitada e
motivada para
tornar o Lar um
Centro de
Convivência-Dia
do idoso.

Fidelizar 50% de novos
voluntários.Surgiram novos voluntários
Fidelizar 50% de novos voluntários.Surgiram novos voluntários durante o
durante o período, mas não houve uma
período, mas não houve uma campanha específica com esse objetivo. Eis um
campanha específica com esse
grande desafio a ser enfrentado.
objetivo. Eis um grande desafio a ser
enfrentado.
Aumentar em 100 % a doação de
Foram realizadas campanhas junto a voluntários e outras instituições.
alimentos e utilidades.
Obter a aprovação em, pelo menos
Foram aprovados exitosos três Projetos de Captação de Recursos: Empresa
dois projetos de captação de recursos
Cidadã; Promoção da Cidadania (PMF/SEMAS) e Consórcio Social da
que viabilizem a implantação gradativa
Juventude.
do Centro Convivência-Dia.
Em virtude de todas essas campanhas foi possível divulgar os trabalhos. E
Ampliar em 60% a visibilidade social do
também houve o registro do domínio www.larfassis.org.br, que disponibiliza as
Lar
informações institucionais em sites de consulta na internet.

LAR FRANCISCO DE ASSIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ANÁLISE DE OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS - PREVISÃO x EXECUÇÃO

4. Fortalecer a
integração entre
colaboradores e
entre
colaboradores e
assistidos.

Integrar 70% de colaboradores das
diferentes ações.
Promover 04 ações de integração
entre as gerações.

As integrações foram realizadas nas reuniões e assembléias e na
confraternização natalina. Necessita ser fortalecido o compromisso do
voluntário com esses encontros. As integrações entre as gerações foram
realizadas durante algumas atividades realizadas com os beneficiários.

Obter um índice de satisfação de 90% Está sendo preparada a Pesquisa com os Beneficiados para o início das
entre os beneficiados.
atividades de 2008.

