Relatório de Atividades
2020

ÍNDICE

02

Relatório de Atividades 2020

03

Sobre a Instituição
Identificação

04

Apresentação

06

Objetivo
Origem dos Recursos e Valores

08

Infraestrutura

10

Ambiente Virtual

13

Recursos Humanos

14

Sobre o Convita
Serviço de Proteção Social Básica
Tipificação
Público Alvo e Critérios de Atendimentos

15

Objetivo Geral
Objetivos Específicos

16

Metodologia
Atendimento Assistencial
Centro de Convivência

17

Abrangência Territorial
Articulação com a Rede
Planejamento e Execução
Monitoramento e Avaliação

19

Atendimento Assistencial

20

Conheça o Perfil de nossos Assistidos

27

Resultados do Atendimento Assistencial

34

Centro de Convivência

44

Oficinas Virtuais

56

Selo de Direitos Humanos

57

Custos por Atendimento

60

Considerações Finais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020
Seja bem vindo!
Nesse documento apresentaremos o Convita - Centro de Convivência
do Patronato Assistencial Imigrantes Italianos e as atividades que
realizamos em 2020.
Este ano foi muito diferente do que programamos, mas demonstramos
resiliência diante dos desafios que enfrentamos com a pandemia de
covid-19, desenvolvendo várias ações e atividades estratégicas para
honrarmos nosso compromisso na assistência das pessoas em
situação de vulnerabilidade social, assim como no suporte emocional e
afetivo, para amenizar os efeitos do isolamento social. Boa leitura!

Entrega das camisetas oficiais do Convita e primeiro dia das atividades presenciais,
em 03 de fevereiro de 2020.
PÁGINA 02

SOBRE A INSTITUIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
Razão Social: Patronato Assistencial Imigrantes Italianos
Nome Fantasia: Convita
CNPJ: 62.645.882/0001-08
Endereço: Rua Pedro de Godói, 325 - Bairro: Vila Prudente - Distrito
Vila Prudente
Cidade - UF: São Paulo - SP
Telefone: 11 3283-1350 / 11 3285-3941

Detalhes da fachada do Convita.
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APRESENTAÇÃO
O Patronato Assistencial Imigrantes Italianos (PAII) foi fundado em 1950 - uma
entidade civil de direito privado, de caráter beneficente e sem fins lucrativos,
atuando há 70 anos no terceiro setor, garantindo o atendimento social às
pessoas imigrantes italianas, descendentes de italianos e às pessoas da
comunidade local, em situação de vulnerabilidade social.
Em 2018, o PAII assumiu uma nova identidade, o Convita, constituída num
processo

de

ressignificação

da

nossa

atuação,

agregando

valores

contemporâneos ao legado que ao longo desses anos o PAII tem constituído.
Recebemos certificações importantes que chancelam a qualidade do serviço
prestado junto à comunidade, tais como a Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), Certidão de Utilidade Pública do
Estado de São Paulo e inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
(COMAS).
Em 2020 o Convita recebeu o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade,
um reconhecimento importante da Prefeitura de São Paulo às ações realizadas
por nossa instituição durante a pandemia de Covid-19.
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Atualmente, o serviço é composto pelo atendimento assistencial e centro de
convivência:

O Atendimento Assistencial tem o objetivo de garantir o suporte social,
prevenção

e

orientação

às

pessoas

assistidas,

favorecendo

a

articulação, interlocução e sua integração aos serviços da rede
socioassistencial

e

de

saúde.

Também

são

disponibilizados

medicamentos, fraldas, cestas básicas ou demais serviços que
garantam a sua dignidade, estabilidade e planejamento para sua
transformação social.

O nosso Centro de Convivência para pessoas idosas é voltado para a
prevenção

e

independência

estímulo
e

do

Envelhecimento

autonomia,

por

meio

Ativo,
de

uma

favorecendo

a

programação

diversificada de cursos e eventos gratuitos, para fortalecimento dos
vínculos afetivos, socialização e disseminação da cultura italiana.

Oficina de Ginástica e Oficina de Yoga na primeira semana de fevereiro de 2020, antes
da pandemia de covid-19.
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OBJETIVO
Prestar serviços em assistência social, conforme o disposto em seu estatuto
social, no princípio da universalidade de atendimento, destinando seus recursos
e atividades às situação de vulnerabilidade social, priorizando pessoas idosas e
crianças, ou conforme o artigo 3º de seu estatuto social, a quem dela necessitar,
sem distinção de origem, raça, sexo, idade e qualquer outra forma de
discriminação.

ORIGENS DOS RECURSOS E VALORES
Os recursos são provenientes de doações realizadas pelas empresas: Colégio
Dante Alighieri, Grupo Comolatti, Bauducco e Papaiz; do Ministério dos Assuntos
Exteriores da Itália em São Paulo, representado pelo Consulado Geral da Itália;
de doações mensais ou pontuais de pessoas jurídicas e pessoas físicas, da
locação de um imóvel próprio para a Escola de Direito da Fundação Getúlio
Vargas, localizado na Rua Rocha, 233 – Bela Vista, São Paulo e de eventos
específicos para captação de recursos, como o nosso já tradicional
Bingo, que acontece anualmente, mas que por conta da pandemia de covid-19
não pode ser realizado em 2020.
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Nossos doadores:
Clube Ferrari
Dante Alighieri
Distribuidora Automotiva S/A
Flavio Pantalena
Francisco Falsetti
Fundação Prada
Gloriana Demo
Guarnera Advogados
Instituto Cultural Ítalo Brasileiro (ICIB)
Itaesbra Ind. Mec. Ltda
Luigi Bauducco
Manuela Magni
Maria Teresa Bressiani
Mario De Fiori
Mássimo Bauducco
Rafaele Leonetti
Silvana Bauducco
Tecnoval Laminados LTDA
Viação Gato Preto

Além dos recursos financeiros,
também recebemos doações de
itens
alimentícios
que
são
encaminhados
às
famílias
assistidas
pelo
Atendimento
Assistencial
e
que
também
compõem os cafés da manhã
para
as
pessoas
idosas
participantes
do
Centro
de
Convivência.
Sras. Leila e Alice, participantes do Centro de Convivência.
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INFRAESTRUTURA
O Convita dispõe de uma infraestrutura privilegiada, com três salões amplos
para a realização de atividades coletivas, além de salas estruturadas para
atendimento de farmácia, serviço social e sala de aula.
Os espaços utilizados são acessíveis e seguros, garantindo uma boa
experiência para todas as pessoas idosas que integram nosso serviço:

Recepção e espaço de acolhida
Serviço Social
Farmácia
Administração
Sala de apoio administrativo
Sala de aula

Sala de Reike
Salão 1 - Oficinas de Artes e Artesanato
Salão 2 - Atividades Físicas e Oficinas Culturais
Salão 3 - Atividades Físicas e Oficinas Culturais
Banheiros
Copa: cafés da manhã e eventos

Recepção, Salão 1 e Salão 2.
Sra. Terezinha Serra, integrante do nosso Programa de Voluntariado, que atua na
recepção e acolhimento.
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Salão de Atividades 01, onde
realizamos as Oficinas de Artes
e Artesanatos, que atende
aproximadamente 15 pessoas.

Salão de Atividades 02, atende
aproximadamente 40 pessoas
em Atividades Físicas e
Oficinas Culturais.

Salão de Atividades 03, que
atende até 150 pessoas em
eventos e é acessível para
Atividades Físicas.

Sala de aula, atende até 20
pessoas com oficinas
educativas, palestras e aulas
de italiano.
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Banheiros Feminino, Masculino
e para pessoas com
deficiência.

AMBIENTE VIRTUAL
Possuímos vários canais virtuais de comunicação a fim de favorecer a
acessibilidade às nossas atividades, eventos e demais informações sobre nosso
serviço, como estratégia de nos mantermos mais próximos das pessoas idosas
assistidas, seus familiares, a comunidade, mantenedores e parceiros:

Site: www.convita.org.br
Conteúdo institucional atualizado, com
todas as atividades que realizamos,
notícias e informações referentes à
parcerias, doações e voluntariado.
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Fanpage:
www.facebook.com.br/familiaconvita
Perfil oficial do Convita no Facebook,
com atualização notícias,
comunicados, fotos e informações
sobre as atividades que realizamos.

Instagram: @familiaconvita
Perfil oficial do Convita no Instagram,
com atualização notícias,
comunicados, fotos e informações
sobre as atividades que realizamos.

Youtube: /familiaconvita
Perfil oficial do Convita no Youtube,
com os vídeos produzidos em nossas
atividades e encontros virtuais.

Whatsapp Institucional
Por conta da pandemia de Covid-19, potencializamos dois canais importantes
para mantermos nossos atendimentos e realizarmos um acompanhamento
mais próximo das pessoas idosas do serviço, sejam os assistidas pelo
Atendimento Assistencial ou participantes das atividades do Centro de
Convivência:
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Serviço Social: por meio dele as
pessoas assistidas pelo Atendimento
Assistencial podem enviar cópias de
documentos,
receitas
de
medicamentos ou qualquer outra
informação que seja relevante para o
atendimento à distância.
Grupo Convita – Oficinas: grupo onde
são realizadas as oficinas, assim
como a organização de inscrições e
grupos específicos para a realização
de outras atividades do Centro de
Convivência.
Grupo Convita – Comunicados:
Grupo
que
centralizamos
os
informativos e as atualizações do
nosso serviço.

Zoom Meetings
Utilizamos essa plataforma de reuniões online para o alinhamento técnico da
equipe, realização de oficinas e outras atividades com as pessoas idosas.
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RECURSOS HUMANOS
Todos nossos profissionais são qualificados para atendimento das demandas
que atendemos em nosso serviço.
Conheça nossa equipe técnica:

Diego Miguel
Gerência

Alice Furlan
Farmácia

Fabio Scauri
Coordenação

Luciana Miachiro
Serviço Social

Marcely Penasso
Financeiro

Maria Zulma
Serviços Gerais

Para a realização dos nossos atendimentos assistenciais e atividades do centro
de convivência, contamos com uma equipe composta por diversos profissionais
que se dedicam ao acolhimento e recepção, nas oficinas regulares, atividades
especiais e eventos.
Voluntários

Oficineiros Regulares

Artesã: Aparecida Georgino Ometto

Artesã: Vera Lúcia

Profissional de Educação Física: Amadeu Prado
Professora de Yoga: Paula Petreca
Psicóloga: Tina O. Guerra

Arteterapeuta: Cristiane Pomeranz

Atendimento e acolhimento: Diva Credi

Atendimento e acolhimento: Terezinha Serra

Coaching Comportamental: Alexandre Albizzati

Musicoterapeuta: Ana Carolina Rodrigues
Jornalista: Maria Antônia Demasi

Atendimento e acolhimento: Cleide Olmeda
Atendimento e acolhimento: Geovanna Managlia

Oficineiros Eventuais

Nutricionista: Jaqueline Fatiche

Artesã: Jacira Maria Georgino da Silva

Coaching Comportamental: Vilma Lúcia Albizzati
Eventos/ Captação de Recursos: Tereza Ruivo
Paisagista: Mariangela Camali Papaiz
Professora de Italiano: Ester Merlini
Reiki e Ikebana: Erusa H. Kakimami

Também dispomos de prestadores de serviços que nos auxiliam com o
transporte dos idosos assistidos com mobilidade reduzida para acessarem
nosso serviço, assim como, no auxílio à entrega dos benefícios em domicílio
durante a pandemia de Covid-19.
Transporte
Marcelo Matos
Marcia Miclos
Paulo Fernando
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SOBRE O CONVITA
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Atua na prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social,
promovendo a inserção das pessoas idosas na rede socioassistencial ou
em outras políticas setoriais, visando ao fortalecimento de seus vínculos
afetivos e ampliação da rede de suporte social.
TIPIFICAÇÃO
Centro de convivência que se enquadra na tipificação de Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas idosas.
PÚBLICO ALVO E CRITÉRIOS PARA ATENDIMENTO
Atendimento Assistencial: famílias italianas ou descendentes italianos,
pessoas a partir dos 60 anos e crianças que estejam em situação de
média ou alta vulnerabilidade social.
Atividades do Centro de Convivência: pessoas a partir dos 60 anos,
italianas, descendentes de italianas ou não, de ambos os sexos, com
autonomia e independência preservadas.
Também

podem

ser

absorvidas

por

este

serviço,

pessoas

idosas

encaminhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social da Vila
Prudente

(CRAS

Vila

Prudente),

sendo

idosos

em

situação

de

vulnerabilidade social, em situação de isolamento social e/ou familiar,
assim como, pela busca ativa realizada pelos profissionais do Convita ou
procura espontânea da comunidade.

Capacidade: 100 atendimentos/dia
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OBJETIVO GERAL
Promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas idosas e
comunidade, proporcionando o suporte social, o fortalecimento dos vínculos
afetivos, a socialização e o envelhecimento ativo, por meio do estímulo da
sua autonomia e independência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Suprir as necessidades sociais básicas das pessoas idosas e crianças
em situação de vulnerabilidade social.
Articular sua inclusão e atuar em conjunto com a rede socioassistencial e
de saúde, garantindo a atenção e prevenção em saúde e sua promoção
social.
Disponibilizar uma programação diversificada de oficinas regulares e
eventos mensais.
Estimular a participação das pessoas idosas na construção da
programação de atividades.
Dar visibilidade aos saberes e talentos das pessoas idosas, reforçando
uma imagem positiva da velhice na comunidade em que estão inseridas.
Proporcionar atividades que se relacionem com a história de vida das
pessoas

idosas

possibilitando

uma

maior

interação,

integração,

sociabilização e lazer.
Valorizar e disseminar a cultura italiana nas atividades, tornando vivo o
legado constituído pelos imigrantes.
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METODOLOGIA
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
A porta de entrada ao nosso serviço se dá pelo Serviço Social. A inclusão das
famílias, pessoa idosa ou criança ao atendimento assistencial, acontece
mediante análise do caso, realizada pela assistente social:
1. Verificar se a pessoa atende os critérios básicos para inclusão no
atendimento assistencial.
2. Analisar das questões socioeconômicas, violação de direitos e outras
vulnerabilidades.
3. Cadastrar a pessoa atendida e fazer o relatório social com as demandas
e ações tomadas, considerando os prazos para retorno, encaminhamentos e
métodos de acompanhamento.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
A inclusão da pessoa idosa às atividades do Centro de Convivência é
realizada pelo Serviço Social ou Coordenação, seguindo as seguintes etapas:
1. Verificar se a pessoa atende os critérios para inclusão para o centro de
convivência.
2. Apresentar a programação de oficinas e eventos oferecidos pelo serviço.
3. Realizar o preenchimento do cadastro pelo coordenador do projeto ou
assistente social e outro profissional da equipe qualificado para esse
atendimento. Se durante o preenchimento do cadastro for constatada
alguma situação de vulnerabilidade social ou violação de direitos, a pessoa
idosa é encaminhada para o serviço social.
4. Inscrever a pessoa idosa nas atividades desejadas. Caso não tenha vagas
disponíveis para a oficina escolhida, poderá ser oferecida outras atividades.
No caso de atividades físicas, é necessário apresentar um atestado médico
que comprove a aptidão para a atividade.
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
As atividades são realizadas no distrito de Vila Prudente e referenciado pelo
CRAS Vila Prudente, porém atendemos pessoas idosas de diversas regiões
de São Paulo, desde que atendam os critérios de atendimento, tenham
interesse e condições funcionais e cognitivas para participarem das oficinas
e eventos.
ARTICULAÇÃO COM A REDE
Mantemos uma relação institucional aproximada com o Consolato Generale
d'Italia San Paolo, CRAS da Vila Prudente, Unidades Básicas de Saúde, Rede
de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa da região, Fórum dos Direitos da
Pessoa Idosa, Conselho Estadual do Idoso, Grande Conselho Municipal do
Idoso e outras instituições e serviços voltados à política de garantia de
direitos da pessoa idosa.
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
Organizamos um planejamento anual com um plano de oficinas regulares
semanais e um cronograma de eventos mensais, contemplando datas
comemorativas, atividades especiais e datas do Calendário Gerontológico,
com ações voltadas à prevenção e orientação à saúde e questões que
envolvem o processo de envelhecimento e velhice.
São realizadas reuniões periódicas com a equipe técnica para discussões de
casos, planejamento de ações estratégicas e de ações

específicas para

atender as demandas do serviço.
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Anual: Realizamos a atualização cadastral dos assistidos e participantes das
atividades, tanto para mantermos atualizados os dados cadastrais, como
também, para avaliarmos o perfil geral dos assistidos pelo serviço,
adequando-o à possíveis mudanças das necessidades gerais do grupo.
Anualmente também é aplicada a Pesquisa de Satisfação à todas as
pessoas idosas
participantes das atividades do Centro de Convivência.
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Mensal: No Atendimento Assistencial são analisados os indicadores de
produção

composto

por

números

total

de

assistidos,

número

de

atendimentos por setor, número de benefícios disponibilizados (cestas
básicas, fraldas e absorventes, medicamentos, outras demandas) número
de desligamentos (exclusões e falecimentos), além do acompanhamento
mensal de custos por assistidos.
No Centro de Convivência são analisados mensalmente os números de:
idosos ativos, oficinas regulares, sessões/encontros e de atendimentos/
participações gerais nas atividades.
Semanal: Realizamos o acompanhamento semanal de presenças nas
atividades do Centro de Convivência.
Por meio da análise dos indicadores, monitoramos periodicamente a
produção realizada pelos setores do Atendimento Assistencial e Centro de
Convivência, visando uma melhor qualidade da assistência, a análise das
ações e atividades que realizamos, e uma melhor utilização dos recursos
financeiros que dispomos para os atendimentos.
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ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Em 2020 o Serviço Social realizou a atualização cadastral de todas as
pessoas idosas assistidas pelo serviço, a fim de mantermos todos os dados
atualizados, assim como os relatórios técnicos. Dessa forma conseguimos
atualizamos a análise de todos os casos acompanhados e temos o controle
dos

encaminhamentos

e

acompanhamentos

que

demandam

do

atendimento.
Também tornamos o nosso cadastro 100% digital, garantindo o acesso da
nossa equipe técnica à documentos, relatórios e dados de todos os
assistidos, favorecendo a nossa comunicação nas discussões de casos e
análise técnicas entre os setores do serviço social, farmácia e centro de
convivência, considerando que os assistidos podem também ser atendidos
por esses setores.
Devido a pandemia de Covid-19, a
partir do mês de março, o serviço
social
realizou
a
atualização
cadastral
por
telefone
e
potencializou
a
utilização
do
whatsapp institucional para o envio
de documentos pessoais, receitas
ou outros documentos relevantes
para seguir o atendimento.

Nossos protocolos atendem a Resolução do Conselho Federal de Serviço
Social:

CFESS Nº 556/2009: "O/A Assistente Social garantirá o caráter confidencial
das informações que vier a receber em razão de seu trabalho, indicando
nos documentos sigilosos respectivos à menção: “sigiloso”."

Desse modo, casos que requerem sigilo ético terão seus relatórios físicos,
lacrados e com acesso restrito somente à assistente social.
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CONHEÇA O PERFIL DOS NOSSOS ASSISTIDOS
Finalizamos o ano de 2020 com 186 pessoas com o cadastro ativo, ou
seja, sendo acompanhadas pelo Atendimento Assistencial do Convita.
Analisamos os dados colhidos durante o cadastro no Serviço Social e
apresentaremos o perfil dos nossos assistidos durante o ano.

GÊNERO

68,3% MULHERES

31,7% HOMENS

IDADE
94 a 81 anos
80 a 71 anos
70 a 61 anos
60 a 51 anos
50 a 41 anos
36 a 23 anos
Menores de 18 anos
0

25

50

QUANTIDADE DE PESSOAS

91% SÃO PESSOAS IDOSAS
DE 60 A 94 ANOS
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75

PERFIL DOS NOSSOS ASSISTIDOS

NACIONALIDADE
Outras nacionalidades
3.8%
Brasileiros
22.7%
Imigrantes Italianos
44.3%

Descendentes de Italianos
29.2%

Aproximadamente 73,5% dos nossos assistidos são pessoas
imigrantes italianas ou descendentes direto de italianos e
22,7% são cônjuges de imigrantes italianos ou pessoas da
comunidade.

CHEGADA AO BRASIL

74 PESSOAS VIERAM PARA O
BRASIL ENTRE 1936 E 1960
A maioria das pessoas idosas imigrantes que são assistidas
pelo Convita, estabeleceram laços culturais, e vínculos
afetivos aqui no Brasil, porém nem todos possuem uma
rede de suporte social funcional, ou seja, familiares ou
amigos que possam auxiliá-los diante das necessidades.
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PERFIL DOS NOSSOS ASSISTIDOS

ESTADO CIVIL
Separadas(os) e Divorciadas(os)
7%

Viúvas(os)
36%

Casadas(os)
25.8%

Solteiras(os)
31.2%

Aproximadamente 67% das pessoas assistidas pelo Convita
são viúvas ou solteiras.

33% MORAM SOZINHAS OU COM OUTRA
PESSOA IDOSA

ESCOLARIDADE
Ensino Superior
4.9%

Educação Infantil
5.3%

Ensino Médio
24.6%

Ensino Fundamental
65.2%

A maioria das pessoas idosas assistidas são alfabetizadas,
sendo que 65,2% possuem o Ensino Fundamental e 5,3%
possuem educação infantil, podendo ter dificuldades para
leitura e escrita.
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PERFIL DOS NOSSOS ASSISTIDOS

OCUPAÇÃO ATUAL
Trabalham
26.9%

Recebem BPC
7.5%

Aposentadas(os)
65.6%

A maioria das pessoas assistidas são aposentadas ou
recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas
há 50 pessoas assistidas trabalham, a maioria na
informalidade, sendo que nesse grupo há pessoas idosas
que ainda não se enquadram nos critérios básicos para
receberem o BPC.

MORADIA
Casa Própria

Aluguel
0

50

100

150

Das 186 pessoas assistidas, 89% moram no município de
São Paulo e o restante em cidades vizinhas como
Guarulhos, São Caetano e Diadema. Apesar da maioria ter
casa própria, possuem dificuldades em arcar com as
despesas e manutenção, sendo que 20% ainda pagam
condomínio.
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PERFIL DOS NOSSOS ASSISTIDOS

PARENTESCOS
Possuem Parentes Assistidos
45.7%

Não Possuem Parentes Assistidos
54.3%

Atualmente há 84 pessoas assistidas que possuem algum
parente que também é assistido pelo Convita, que não
necessariamente morem na mesma residência, sendo
cônjuge (marido ou esposa), filhos, irmãos ou pais.

EM 2020, FINALIZAMOS O ANO COM 146
FAMÍLIAS ASSISTIDAS.

CONSIDERANDO TODOS OS MEMBROS DA
FAMÍLIA, FORAM BENEFICIADAS
INDIRETAMENTE 475 PESSOAS/MÊS.

DOENÇAS CRÔNICAS
sim

Hipertensão

não

Diabetes

Colesterol
0

50

100

150

200

Das 186 pessoas assistidas, 114 pessoas declararam ser
hipertensas, 57 com diabetes e 71 com colesterol alterado,
todas em acompanhamento médico ou em tratamento.
Também percebemos que há pessoas idosas com
limitação da capacidade funcional, cognitiva e depressão.
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PERFIL DOS NOSSOS ASSISTIDOS

ACESSO À SAÚDE
Possuem Convênio Médico
39.9%

Não Possuem Convênio Médico
60.1%

Das 183 pessoas assistidas pelo Convita, 110 não possuem
convênio médico, dependendo do Sistema Único de Saúde
para o acompanhamento da saúde e ou em casos de
emergência.

RENDA
Acima de 02 Salários Mínimos
5.3%

Até 02 Salários Mínimos
26.5%

Até 01 Salário Mínimo
68.2%

A renda da maior parte dos assistidos, 116 pessoas, é de até
01 salário mínimo, tendo a origem a aposentadoria, pensão
ou benefício de prestação continuada (BPC).
Há 09 pessoas assistidas que recebem um pouco mais de
02 salários mínimos, e que os recursos que recebem são
insuficientes para a compra de medicamentos ou outras
demandas que garantam sua dignidade nessa fase da vida.
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PERFIL DOS NOSSOS ASSISTIDOS

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERFIL
Percebemos que a maioria das pessoas assistidas pelo
Atendimento Assistencial do Convita são mulheres idosas,
imigrantes ou descendentes de italianos e que já possuem
um importante vínculo cultural e social no Brasil, pela
quantidade de tempo que estão estabelecidas no país.

Também são viúvas ou solteiras, que cursaram até o Ensino
Fundamental
e
atualmente
são
aposentadas
ou
beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC),
moram em casa própria, possuem doenças crônicas e
dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) para
acompanhamento e tratamento. Em sua maioria, possuem
uma renda média de 01 a 02 salários mínimos, que é
insuficiente para arcar com suas despesas, principalmente
com alimentação e medicamentos.

A análise desse perfil não anula as especificidades das 186
pessoas assistidas pelo serviço, porém apresenta de modo
geral, um importante direcionamento ao organizarmos
ações pontuais para esse público assistido, assim como a
articulação com a rede socioassistencial e de saúde
específicas, a fim de suprir possíveis carências ou limitações
em nossa abrangência de atendimento.
Apresentaremos a seguir, os atendimentos realizados pelo
assistencial, considerando que, conforme percebemos as
demandas levantadas ao longo do processo de cadastro,
nos articulamos para atendê-las, garantindo a segurança
da pessoa idosa e o acompanhamento e suporte ao longo
da quarentena.
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RESULTADOS DO ATENDIMENTO
ASSISTENCIAL
Diante do novo cenário instaurado pela pandemia de Covid-19, nossa equipe
técnica não mediu esforços para adaptar nosso atendimento, criando
frentes específicas para garantir o acompanhamento dos casos, o suporte
social, emocional e a atenção às demandas que emergiram desse
momento.

ATENDIMENTOS
De acordo com o que já é previsto em nosso programa de atendimentos
assistenciais, disponibilizamos as cestas básicas, medicamentos, fraldas e
absorventes, só que em virtude da pandemia,

organizamos o Plano

Emergencial: Pandemia COVID-19, para suprir as famílias com em maior
vulnerabilidade social, que contemplou três aspectos: Proteção, Prevenção e
Segurança:
Proteção: frente voltada à proteção das pessoas assistidas por nossa
instituição, garantindo o cumprimento da quarentena como estratégia de
segurança, acompanhamento, suporte assistencial e psicológico.
Entregas à domicilio: organizamos a logística para garantir que todas as
pessoas assistidas pelo atendimento assistencial receberam seus benefícios
(cestas básicas, medicamentos e fraldas/absorventes) em suas casas,
reforçando a importância do cumprimento da quarentena e do isolamento
social. Como estratégia de otimização dos custos e também para garantir
os prazos de recebimento, considerando que no período da quarentena
alguns produtos e serviços tiveram sua disponibilidade afetada, organizamos
as entregas dos medicamentos, fraldas e absorventes bimestralmente,
sendo que os assistidos receberam a cada entrega, a quantidade suficiente
para suprir dois meses.
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Periodicidade: cestas básicas: mensal
medicamentos, fraldas e absorventes: bimestral
Atendimento psicológico: por meio do acompanhamento dos casos, assim
como as demandas levantas pelo teleatendimento realizado por nossa
equipe técnica, disponibilizamos atenção psicológica às pessoas idosas que
apresentavam tristeza, sintomas depressivos ou de ansiedade.
Periodicidade: de acordo com a demanda/mensal
Termômetro Digital: todos os assistidos receberam termômetros digitais
para controle de temperatura corporal.
Periodicidade: entrega única
Dispositivos de saúde: deixamos disponíveis dispositivos de auxílio à saúde
como aparelho de pressão, inalador, umidificador de ar e oxímetro para os
casos específicos de saúde. Esse material foram disponibilizados somente
sob demanda e com orientações e acompanhamentos específicos por parte
de nossa equipe técnica.
Periodicidade: de acordo com a demanda
Prevenção: estratégia voltada às boas práticas de higiene e autocuidado,
de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, a fim de
contribuir com a prevenção de doenças e a segurança de nossos
assistidos.
Kits de materiais de limpeza e higiene pessoal: considerando que a higiene
pessoal e a limpeza são os principais meios de controle e prevenção do
coronavírus e outras doenças, foram entregues aos assistidos que recebem
cestas básicas, kits com produtos de limpeza e higiene pessoal.
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Inicialmente, fizemos o levantamento de 40 famílias que demandavam
desse recurso, porém, com o aumento da incidência do vírus nas regiões
mais vulneráveis, ampliamos o atendimento para as 93 familias.
Periodicidade: mensal
Kit de sabonete antisséptico e álcool gel: como forma de reforçar a
importância da prevenção, mas também incentivar a adesão de novos
hábitos, disponibilizaremos os kits com sabonete antisséptico e álcool gel
para nossos assistidos que recebem medicamentos, fraldas e absorventes.
Periodicidade: entrega única
Máscaras descartáveis: o uso de máscaras é uma importante conduta de
prevenção, por isso, disponibilizarmos para nossos assistidos kits com
máscaras descartáveis para utilizarem caso precisem sair de casa.
Periodicidade: entrega única
Segurança: mesmo com a adaptação de todos atendimentos à
distância, estabelecermos protocolos de segurança para eventuais
atendimentos presenciais.
Termômetros infravermelhos: para medir a temperatura da equipe técnica e
das pessoas assistidas antes de entrar na instituição.
Totens para álcool gel: disponibilizamos totens com álcool gel em lugares
estratégicos na instituição.

Foram beneficiadas por mês, aproximadamente
197 pessoas, pelo nosso Atendimento Assistencial.
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TELEATENDIMENTO
Também realizamos ao longo do ano, um plano de Teleatendimento, onde
nossa equipe técnica ligou para as pessoas idosas assistidas, a fim de
buscar possíveis sinais vulnerabilidades, tais como violência, depressão ou
solidão. A partir desse contato, o serviço social realizou as devidas
intervenções e encaminhamentos.

NOSSOS ATENDIMENTOS
Apresentaremos a seguir, os números de atendimentos realizados pelo
Atendimento Assistencial:

Farmácia*
Cestas Básicas*
Fraldas e Absorventes*
Materiais de Limpeza**
0

1.000

2.000

3.000

4.000

Quantidade

*período de janeiro a dezembro 2020
**período de julho a dezembro de 2020

Temos 18 pessoas assistidas com outros
benefícios, como reembolso de medicamentos
controlados, custos com transportes, consulta
médica e psicológica (em casos que requer
urgência e não são atendidos pela rede
pública), sondas, dispositivos auxiliares para
mobilidade, etc. Esses atendimentos tem a
periodicidade variada, podendo ser mensal,
bimestral, semestral ou casos pontuais.
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Durante o ano de 2020 foram disponibilizadas mais de 3600 caixas de
medicamentos, onde se concentra nossa maior demanda de atendimentos
assistenciais. Vale reforçar que disponibilizamos somente medicamentos
que não são disponibilizados pelo SUS.
Foram entregues mais de 1200 cestas básicas. O tamanho das cestas
variaram de acordo com o tamanho da família assistida, de modo a garantir
a alimentação das pessoas assistidas pelo período de 01 mês. Em casos de
necessidade, o Serviço Social também busca auxílio junto às instituições
parceiras ou serviços de referência da região que a pessoa assistida mora,
como forma de fazer um complemento ao benefício que disponibilizamos.
Entregamos mais de 630 Kits de materiais de limpeza no período de julho a
dezembro de 2020.

Foram entregues 100 kits com
sabonete antisséptico, álcool
líquido,
álcool
em
gel,
máscaras
descartáveis
e
termômetros para as pessoas
assistidas pela farmácia.

Foram realizados mais de
600 contatos por telefone
ou mensagens de whatsapp
para acompanhamento das
pessoas idosas inseridas no
Atendimento Assistencial ou
Centro de Convivência.
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TELEATENDIMENTO

REDE SOLIDÁRIA DA VILA
PRUDENTE
Organizamos a campanha Rede Solidária da Vila Prudente com a entrega
de 113 cestas orgânicas compostas por verduras, legumes e frutas, em
parceria com a iniciativa Orgânico Solidário, que contemplou 113 famílias em
situação de vulnerabilidade social da Vila Prudente.
A campanha aconteceu em parceria com o Centro de Referência de
Assistência Social da Vila Prudente, como estratégia de fortalecer a rede
socioassistencial e as frentes comunitárias em atenção e proteção durante a
pandemia de Covid-19.

INTERDISCIPLINARIDADE
Em 2o2o iniciamos um trabalho voltado à interdisciplinaridade, onde nossa
equipe técnica criou uma rotina de discussão de casos complexos, a fim de
termos uma intervenção mais assertiva, assim como, integrar as demandas
do Centro de Convivência com as possibilidades de intervenção do
Atendimento

Assistencial,

intervenções pontuais.
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criando

espaços

de

escuta

qualificada

e

FESTIVIDADES DE NATAL
Com as condições atuais de adaptação para a realização dos nossos
atendimentos, nos esforçamos para manter nossa tradicional festividade de
natal para todas as famílias assistidas pelo Convita.

146 FAMÍLIAS RECEBERAM CESTAS
DE NATAL EM SUAS CASAS
No dia 19 de dezembro de 2020
realizamos a tradicional Messa di
Natale,

organizada

virtualmente

pelo Consolato Generale d’Italia a
San

Paolo,

Comites,

Scuola

Eugenio Montale, ICIB – Instituto
Cultural Ítalo-Brasileiro,

GEI –

Gruppo Esponenti Italiani, Instituto
Lina Bo e Pietro Maria Bardi e
Convita – Patronato Assistencial
Imigrantes Italianos.

Compartilhamos

nos

grupos

de

whatsapp e redes sociais na Semana
de Natal, duas mensagens gravadas
pelo Padre Danilo, como forma de
estimular

a

espiritualidade,

a

religiosidade e o conforto nessa época
tão especial e significativa para nossa
cultura.
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA
As atividades do Centro de Convivência do Convita iniciaram no dia 03 de
fevereiro de 2020, no momento onde não havia pandemia, ainda com
atividades presenciais e organizadas por Oficinas Regulares e uma
Programação

de

Eventos

mensal,

criando

espaços

para

novas

oportunidades de vivências e aprendizagens para as pessoas idosas.

No final do ano de 2019, foi aplicada uma pesquisa de satisfação para
todas

as

pessoas

participantes

das

atividades

do

Centro

de

Convivência. Por meio das respostas e sugestões desse instrumental,
assim como pelas conversas e demandas trazidas diariamente à nossa
equipe técnica, é que criamos o cronograma de anual de eventos, que
prevê a organização dos eventos e atividades mensais, de modo a
atender as expectativas dos participantes.
PÁGINA 34

83 PESSOAS IDOSAS ATIVAS
89,1% MULHERES

10,9% HOMENS

MÉDIA DE 74 ANOS
O Centro de Convivência mantém seu cadastro de participantes
ativos atualizado e realiza o monitoramento diário das presenças
durante as aulas e eventos, assim como, nossa equipe técnica
está sempre disponível para receber as demandas oriundas dos
encontros que realizamos.
Apresentaremos a seguir as atividades que realizamos nos
meses de fevereiro e março, antes do anúncio da pandemia de
Covid-19.

15 ATIVIDADES REGULARES
SEMANAIS

APROXIMADAMENTE 05
ATIVIDADES ESPECIAIS MENSAIS

CAMISETAS
Todas as pessoas idosas cadastradas e ativas nas atividades do
Convita receberam uma camiseta com nosso logo, pois além de
de acordo com nosso planejamento, havíamos organizado um
cronograma de eventos e passeios que envolviam instituições
parceiras, e essa seria uma importante ação de valorização e
divulgação da nossa instituição em outros espaços.
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As camisetas começaram a ser distribuídas no primeiro dia
das atividades. Percebemos que foi uma ação muito
relevante para o reforço da representatividade das pessoas
idosas em nossa instituição, assim como a sensação de
pertencimento à nossa grande família.

OFICINAS REGULARES
As oficinas presenciais aconteceram no mês de fevereiro até o
dia 11 de março de 2020, com um total de 480 participações
nesse período.

Yoga*
Dança Circular*
Reiki*
Artesanato
Ginástica 1*

Ginástica 2*
Bordado
Italiano
Treinamento Comportamental
Roda de Conversa
*duas vezes na semana
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Oficina de Yoga - 41 participantes por aula

Oficinas de Ginástica 1 e 2 - 62 participantes por aula
Para participar das atividades físicas, todas as pessoas idosas
precisam apresentar um atestado médico atestando sua saúde!
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Oficina de Dança Circular - 15 participantes por aula

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS
A

programação

comemorativas,

de

eventos

passeios,

bate

é

formada

papos

com

por

datas

especialistas,

workshops (cursos pontuais e de curta duração) e outras
atividades que possam contribuir com novas oportunidades de
aprendizados e trocas para as pessoas participantes do Centro
de Convivência e demais interessados.
Essas atividades são bem importantes para proporcionar um
diferencial em nossa programação, além de tentar aproximar as
pessoas assistidas pelo Atendimento Assistencial com o Centro de
Convivência. Também é um espaço importante para visibilidade
do nosso serviço, tanto para a própria comunidade, como para as
demais instituições e serviços que formam a rede socioassistencial.
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Grito de Carnaval "Unidos do Convita"
Participação especial: Seresteiros ao Luar
Fevereiro/2020
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Dia Nacional da Imigração Italiana no Brasil
Linhas do Tempo, Linhas da Vida
Em parceria com o Museu da Imigração
Fevereiro/2020

PÁGINA 40

Workshop de Ikebana
Fevereiro e Março/2020
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Aniversariantes do mês
Fevereiro/2020
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Nostro Orto
Março/2020
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OFICINAS VIRTUAIS
Com o surgimento dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil, interrompemos
todos nossos atendimentos presenciais, como forma de priorizar a saúde e
segurança das pessoas idosas que atendemos.
Assim como o Atendimento Assistencial, as atividades do Centro de
Convivência também foram rapidamente adaptadas.
Organizamos

conversas

com

os

professores

e

as

pessoas

idosas

participantes das oficinas, a fim de estabelecermos um protocolo para as
atividades online para favorecer o acesso e a participação de todos nesse
período da quarentena, que priorizasse a interação e fala dos participantes, e
por

meio

de

uma

escuta

qualificada

de

nossa

equipe

técnica,

acompanhamos suas demandas nesse período de quarentena.

Nosso principal objetivo foi de fortalecer os vínculos afetivos
entre os participantes, a socialização e interação entre as
pessoas idosas, de modo a amenizar os efeitos do isolamento
social e a ansiedade por conda desse período.

ATIVIDADES
Escolhemos o Whatsapp por ser o aplicativo
mais utilizado pelas pessoas idosas do
Convita, e muitos já tinham domínio de seu
uso.
Ao longo dos meses, também adotamos o
Zoom Meeting para os encontros, e aos
poucos, as pessoas participantes foram
aderindo à essa nova oportunidade de acesso.
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PROGRAMAÇÕES

Potencializamos
nossa
comunicação, criando grupos
específicos para a Oficina e
com protocolos de ínicio e
término da atividade, para que
todas as pessoas participantes
pudessem ter uma excelente
experiência.

De março a julho de 2020, as
programações de atividades
regulares eram revistas por
nossa
equipe
técnica
quinzenalmente,
onde
avaliamos a participação das
pessoas idosas, o desempenho
dos professores e os temas que
emergiam dos encontros, de
modo a tornar as oficinas ainda
mais
atrativas
durante
a
pandemia.
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De agosto a dezembro de 2020,
organizamos
as
atividades
regulares mensalmente, pois
conseguimos estabelecer uma
cultura e a rotina em nossos
encontros, tornando-os mais
fluidos.

No segundo semestre também
otimizamos
os
eventos
mensais, com uma maior
variedade e diversidade de
horários.
Nessas atividades específicas
conseguimos contemplar as
demandas atuais dos grupos,
como
também
agregar
parcerias para tornar nossa
programação
ainda
mais
diversificada.

Aplicamos Pesquisa de Satisfação Virtual no primeiro
semestre de 2020, assim como realizamos Reuniões
Virtuais com as pessoas participantes das oficinas, a fim
de contemplarmos as expectativas dos idosos em nossas
atividades.
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OFICINAS REGULARES
EM 2020 FORAM REALIZADAS MAIS
DE 30 OFICINAS REGULARES E
ATIVIDADES ESPECIAIS ONLINE

Oficinas regulares
Yoga 1
Artesanato - Profa. Vera Lúcia
Ginástica 1
Danças Tradicionais
Yoga 2
Ginástica 2
Roda de Conversa
0
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Número de participantes

2431 PARTICIPAÇÕES NAS
OFICINAS REGULARES

Profª Vera Lucia
durante a aula de artesanato

67 PESSOAS IDOSAS
INSCRITAS E PARTICIPANTES
NAS ATIVIDADES VIRTUAIS
Sra. Irene, Sr. Sam e Sra. Nijole,
durante os encontros virtuais
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ATIVIDADES ESPECIAIS

As atividades especiais foram estruturadas especialmente
para proporcionar o diferencial em nossa programação,
criada
especialmente
para
amenizar
o
rotina
e
proporcionar novas experiências e vivências para as
pessoas idosas participantes.
Apresentamos abaixo as atividades que tiveram o maior
número de participações.
Atividades especiais
Treinamento Comportamental*

Bate Papo sobre Nutrição**

Musicoterapia*

Oficina de Vídeo*
0
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300

400

Número de participantes
*atividade semanal, em meses específicos
**atividade mensal

FORAM MAIS DE 22 ATIVIDADES ESPECIAIS
COM MAIS DE 1207 PARTICIPAÇÕES

BATE PAPO COM ESPECIALISTA

O encontro "Bate Papo com Especialista" foi criado para promover a
discussão de temas relevantes da Gerontologia, envolvendo campanhas
mundiais, nacionais e temas que sejam de interesse das pessoas idosas
do Convita.
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PROJETO INTERGERACIONAL
Em parceria com a Scuola Italiana Eugenio Montale
realizamos o projeto "Histórias do Coração entre Itália e
Brasil", onde as pessoas idosas italianas do Convita
enviaram áudios, vídeos e textos com suas histórias para
os alunos da escola, que posteriormente, compartilharam
com as pessoas idosas, seus vídeos, áudios e desenhos
que foram inspirados pelas histórias recebidas.

Na segunda etapa do projeto, a atriz e contadora de
histórias Cris Velasco, apresentou uma releitura de todas
as histórias que emergiu dos "encontros" entre as pessoas
idosas e as crianças, unindo-as numa única história,
repleta de afeto e representatividade.
Posteriormente, foi realizado um encontro virtual da atriz
com as pessoas idosas, onde compartilharam suas
impressões e emoções sobre esse processo.

Sra. Martedomine, Sra. Rosina
e Sra. Maria, contando suas
histórias nos vídeos que
enviaram aos alunos
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PROJETO INTERGERACIONAL
Realizamos uma Oficina de Bijuteria do projeto "Roda de
Histórias/ Conversas/ Desabafos + estimulação do
Trabalho Manual", idealizado por alunas da Faculdade
Getúlio Vargas - FGV.

Sra. Leila, Sra. Jacira, Sra. Sidnea e
Isabella, no momento de interação pelo
Zoom, após a oficina.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS
Aconteceu uma Mostra Virtual de
Fotografias como encerramento
do Workshop de Fotografia que
aconteceu no mês de agosto e
setembro de 2020. A exposição
contou com as fotos tiradas pelos
próprios idosos durante o curso e
integrou a programação da
Semana do Idoso - semana de
comemorações em virtude do
Dia Internacional do Idoso.
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SEMANA DO IDOSO

Aconteceu uma programação
especial na semana de 28 de
setembro à 02 de outubro em
celebração ao Dia Internacional
do
Idoso.
A
programação
contou com aulas especiais de
atividade física e yoga, bate
papo com especialistas, baile e
mostra de fotografias.

NOSTRO ORTO
Nos meses de setembro a
novembro, os participantes da
Oficina Nostro Orto receberam
em suas casas um kit especial
com uma orquídea e um
caderno. Foi uma surpresa
para os 38 participantes.
Os kits foram doados pela MC
Jardins, nossa parceira na
atividade e teve o objetivo
estimular a espiritualidade e e
reforço do vínculos afetivos.
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CAMPANHAS
Durante a pandemia, organizamos campanhas para motivar a
participação das pessoas idosas, assim como, valorizar sua
história e seu protagonismo, mesmo diante do isolamento
social.
As companhas tiveram um importante papel na produção das
pessoas idosas, contribuindo com a criatividade, a interação
familiar e visibilidade das ações que realizamos nesse período
de quarentena.

ANDRÀ TUTTO BENE
"Andrà tutto bene” ou “Tudo vai ficar bem” foi uma campanha
realizada pelas crianças italianas durante a pandemia, e aqui
no Brasil, essa também foi a mensagem das pessoas idosas
da Família Convita, para aquecer nossos corações em tempos
tão desafiadores.
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DIA DOS AVÓS

Em celebração ao Dia
dos Avós, as nonnas do
Convita enviaram fotos
de
seus
netos
e
organizamos um vídeo
para homenageá-los.

ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS
Em comemoração aos 70 anos do
Patronato Assistencial Imigrantes
Italianos, organizamos uma série
de depoimentos dos idosos
assistidos
pelo
Atendimento
Assistencial e participantes do
Centro de Convivência falando
sobre suas experiências em nossa
instituição.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
No Dia Internacional do Voluntário homenageamos todas as
pessoas que integram o Programa de Voluntariado do Centro de
Convivência, com um vasinho de planta e um cartão personalizado,
como forma de valorizar e agradecer a dedicação ao nosso serviço.

Considerando todas as ações realizadas pelo
Centro de Convivência durante a pandemia de
Covid-19, realizamos:

293 ENCONTROS VIRTUAIS
3638 PARTICIPAÇÕES ONLINE
Sra. Janete fazendo a aula de ginástica
na frente de casa.
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LEMBRANÇA DE NATAL
Os participantes do Centro de Convivência receberam em suas
casas uma caneca personalizada com seus nomes, com intuito de
utilizarmos no retorno das atividades presenciais.
Essa foi uma estratégia para alento diante de um ano tão difícil que
terminou, na esperança de que em 2021 estaremos juntos
fisicamente, celebrando os reencontros durante as atividades.
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SELO DE DIREITOS HUMANOS
O projeto “Convita: Frente de combate à solidão durante o isolamento social
na pandemia de COVID-19”, que constituiu nas frentes de atuação da nossa
instituição durante a pandemia, recebeu o Selo de Direitos Humanos e
Diversidade – programa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania de São Paulo que reconhece boas práticas de gestão da
diversidade e promoção dos direitos humanos em empresas, órgãos públicos
e organizações do terceiro setor, conferido pela Prefeitura de São Paulo.
Para

nossa

instituição,

receber

esse

importante

selo,

chancela

o

reconhecimento do trabalho realizado pelo Convita – Patronato Assistencial
Imigrantes Italianos, ao longo de seus 70 anos, no qual, mesmo frente às
demandas sociais atuais, mantém sua referência em acolhimento e
atendimento humanizado às pessoas idosas imigrantes e descendentes de
italianos.
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CUSTOS POR ATENDIMENTO
No Atendimento Assistencial monitoramos nossos custos por
assistido mensalmente,
analisando caso a caso, que é
acompanhado pelo Serviço Social, de modo a utilizarmos da
melhor forma os recursos doados por nossos mantenedores,
para assim, tomarmos ações estratégicas e de melhoria
contínua nos casos que demandam maior atenção e suporte.
Benefícios

Cestas Básicas
Fraldas e Absorventes
Medicamentos
Outros benefícios para assistência
R$ 0

R$ 50

R$ 100

R$ 150 R$ 200

Média de valor/assistido mensal

Os "outros benefícios para a assistência" são auxílios às
pessoas idosas ou pessoas com deficiência, que demandam
de uma atenção especializada e que não são atendidas pela
rede socioassistencial.
Esses benefícios são contemplados em situação de extrema
necessidade e quando esgotamos todas as possibilidades de
intervenção dos serviços públicos.
Outros Benefícios para Assistência
Materiais específicos
20.2%

Medicamentos Controlados
22.7%

Consultas Médicas
6.7%

Auxilio para Moradia
50.5%
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Há casos onde precisamos arcar com despesas de aluguel,
auxílio à mensalidade de Instituição de Longa Permanência
para Idosos (Casas de Repouso), consultas médicas e
psicológicas, auxílio com transporte, locação ou compra de
materiais específicos como cama hospitalar, cadeiras de
banho, sondas e reembolso de medicamentos controlados
que não estão disponíveis no SUS ou possam ser
comprados por nossa farmácia.

CUSTO MÉDIO POR
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

R$ 310,00/MÊS

Vale enfatizar que há assistidos que recebem mais de um
benefício. Por exemplo, uma pessoa idosa que recebe
cesta básica, medicamentos e fraldas geriátricas, tem uma
média de custo de R$310,00 para o serviço, por isso
estipulamos um teto de até R$ 350,00/assistido. Os casos
que ultrapassam essa média são atendidos em suas
demandas, porém fazemos uma avaliação recorrente e
articulamos com a rede as possibilidades de atendimento
conjunto.
Os casos que ultrapassam esse teto tratam-se de
pessoas muito idosas ou pessoas com deficiência, que
estão em situação de alta vulnerabilidade social ou em
condição de fragilidade com limitação funcional e
cognitivas graves, que demandam uma atenção
especializada de serviços de apoio à sua saúde.
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No Centro de Convivência nossos principais custos se dão
pela contratação de oficineiros, materiais para a
realização das oficinas e eventos.
É importante reforçar que o papel desse serviço é a
prevenção, orientação e o estímulo do envelhecimento
ativo às pessoas idosas, mantendo sua independência e
autonomia, além de reforçar o vínculos afetivos e a
socialização por meio das atividades que oferecemos.

CUSTO MÉDIO MENSAL
POR PARTICIPANTE

R$ 20,00/ATIVIDADE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem dúvidas o ano de 2020 foi atípico, mas com bastante sensibilidade e
foco nos valores institucionais, conseguimos manter nossos atendimentos,
garantindo o acolhimento, humanização e qualidade das ações realizadas.
Acreditamos que a resiliência, a valorização e o protagonismo foram
importantes nortes para nossas atividades assistenciais e de centro de
convivência:
Resiliência: percebemos a partir dos discursos das pessoas idosas a
disponibilidade de adaptabilidade diante das dificuldades apresentadas por
conta do isolamento social e a ressignificação das expressões de afeto em
suas relações, mesmo diante da necessidade de superar e desmitificar o uso
da tecnologia.
Valorização: ligar e conversar com as pessoas idosas foi a melhor decisão
que

tomamos,

pois

muito

além

do

protocolo

de

cadastro

ou

do

teleatendimento, o acolhimento e a humanização no contato, contribuiu para
uma maior aproximação e acompanhamento dos casos. Muitos vivem
sozinhos e não tem com quem conversar, muitas demandas partem dessa
sensação de solidão e da ansiedade pelas incertezas que esse momento da
pandemia proporcionou.
Protagonismo: atuamos para que os encontros virtuais, não tivesse função
protocolar, mas que proporcionassem um momento de troca, e amenizassem
a solidão ou sensação de improdutividade, abrindo um canal de maior
proximidade com as pessoas idosas participantes, mas também de
fortalecimento da relação entre eles. Conseguimos ampliar as possibilidades
de contato no segundo semestre de 2020 com encontros virtuais pelo Zoom,
partindo da iniciativa de um grupo participante da Oficina de Artesanato, pela
necessidade de compartilharem as técnicas e tirarem as dúvidas em tempo
real. Acreditamos que essa iniciativa proporcionou uma mudança cultural em
nosso serviço, favorecendo para que novos grupos e oficinas pudessem ousar
e buscar novas oportunidades e desafios, tornando os encontros inovadores.
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Sem dúvidas a gestão e a adaptabilidade da nossa atuação junto às pessoas
idosas à distância, somados ao cenário de incertezas e ansiedade
provenientes da pandemia, foi o maior desafio encontrado. O alinhamento da
comunicação entre a equipe, a inspiração de ações realizadas em outros
projetos da rede e a compreensão das diferentes realidades das velhices,
foram fundamentais para realizarmos um trabalho mais próximo da
população que atendemos, mesmo distantes fisicamente, adequando as
nossas atividades e atendimentos à esse novo contexto social.
Acreditamos que nos fortalecemos enquanto equipe, otimizando os processos
na

gestão

e

acompanhamento

dos

casos,

iniciando

um

processo

interdisciplinar importante, tanto no Atendimento Assistencial, quanto no
Centro de Convivência, com o compromisso na prevenção, orientação e
fortalecimento da independência e autonomia das pessoas idosas.

Paolo Papaiz
Presidente
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CONVITA - PATRONATO ASSISTENCIAL IMIGRANTES ITALIANOS
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