MANUAL DE

PARCERIA

Sra. Janete, 84 anos | participante da aula de Ginástica

APRESENTAÇÃO
Neste manual de parceria você conhecerá a atuação do
Convita - o Centro de Convivência para pessoas idosas
do Patronato Assistencial Imigrantes Italianos - PAII, e
saberá como agregar os valores da sua empresa nos
projetos que desenvolvemos, comprometidos por uma
velhice digna, como forma de gratidão à todos nonnos e
nonnas que fazem parte da nossa história.
Seja bem vindo à essa grande família!

O CONVITA
O Convita é um Centro de Convivência
do Patronato Assistencial Imigrantes

Italianos - instituição que há mais 70
anos

é

atendimento

comprometida
de

pessoas

com

o

idosas

imigrantes italianas, tanto no suporte

assistencial às famílias em situação de
vulnerabilidades, quanto na promoção
ao Envelhecimento Ativo, contribuindo
com

manutenção

independência

e

e

estímulo

autonomia

da
no

processo de envelhecimento e velhice.

Aula de Ginástica, Workshop de Ikebana e Grito de Carnaval

EQUIPE
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

Neide Oliveira
Marketing

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.

04 Oficineiros de cursos regulares
12 Voluntários

NOSSA ATUAÇÃO
Atendimento Assistencial

Suporte e acompanhamento social
Cestas Básicas
Medicamentos
Fraldas e absorventes
Outras demandas

Centro de Convivência
+ 15 oficinas semanais
Campanhas
Eventos Mensais
Passeios

Sra. Mafalda participante do Centro de Convivência e a Alice na farmácia do Convita.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
O nosso Centro de Convivência para
pessoas

idosas

é

voltado

para

a

prevenção e estímulo do Envelhecimento
Ativo, favorecendo a independência e
autonomia,

por

meio

de

uma

programação diversificada de cursos e
eventos gratuitos, para fortalecimento dos
vínculos

afetivos,

socialização,

fortalecimento e disseminação da cultura
italiana.

Encontro de História da Imigração Italiana, Oficina de Yoga e Nostro Orto

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Programação de Oficinas Regulares 2021 (online)
- durante a pandemia de covid-19.

Programação
de
Oficinas
Regulares
2021
(presenciais) - quando houver liberação das
autoridades sanitárias.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

As programações mensais é composta por atividades que contemplam temas relacionados ao
envelhecimento e velhice, prevenção à saúde e direitos da pessoa idosa, além de atividades
voltadas à arte e cultura.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
Adaptamos todas nossas atividades para acontecerem diariamente no
formato online, utilizando o whatsapp e a plataforma zoom meeting.
Também aconteceram workshops, palestras e bate papos com especialistas,
proporcionando encontros com novidades, permeados por informação, escuta
qualificada e fortalecimento dos vínculos afetivos.

22 OFICINAS E CURSOS REGULARES
E ESPECIAIS
293 ENCONTROS VIRTUAIS
67 PESSOAS IDOSAS INSCRITAS
NAS ATIVIDADES VIRTUAIS
3638 PARTICIPAÇÕES NAS
ATIVIDADES VIRTUAIS

4118 ATENDIMENTOS
EM 2020*
*Atendimentos presenciais em fevereiro e março
+ Atendimentos virtuais de março a dezembro

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
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.

Equipe técnica do Convita na entrega das cestas orgânicas da campanha Rede Solidária da Vila Prudente

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL
Durante a pandemia de Covid-19, além de implantarmos o
acompanhamento dos casos por Teleatendimento, disponibilizamos
cestas básicas, medicamentos, fraldas, absorventes e kits com
materiais de limpeza e higiene pessoal, entregues em domicílio, para
garantir a segurança de todos assistidos.
Quantidade de benefícios doados em 2020

Farmácia*
Cestas Básicas*
Fraldas e Absorventes*
Materiais de Limpeza**
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*período de janeiro a dezembro 2020
**período de julho a dezembro de 2020

Foram beneficiadas por mês, aproximadamente 197 pessoas, que somaram 559
atendimentos no Serviço Social e 600 teleatedimentos em 2020.

MÍDIAS SOCIAIS
Site: www.convita.org.br
Conteúdo institucional atualizado, com
todas as atividades que realizamos,
notícias e informações referentes à
parcerias, doações e voluntariado.

Fanpage:
www.facebook.com.br/familiaconvita
Perfil oficial do Convita no Facebook,
com atualização notícias, comunicados,
fotos e informações sobre as atividades
que realizamos.

MÍDIAS SOCIAIS

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.

NOSSOS RECURSOS
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.

RECONHECIMENTO
O projeto que desenvolvemos durante a pandemia de COVID-19 foi
reconhecido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania da Prefeitura de São Paulo, que nos concedeu o
importante Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade.

PARCERIAS
Apresentamos um resumo de
nossas
ações
em
2020
e
reconhecemos que tudo só foi
possível pelo compromisso de
nossos mantenedores e parceiros
e de todas as doações que
recebemos.

Sras. Alice e Leila, participantes das atividades do
Centro de Convivência

Temos projetos para ampliação
dos nossos atendimentos, a fim de
contemplarmos novas demandas
e expectativas das pessoas idosas
imigrantes italianas, descendentes
de italianas e da comunidade.

VOCÊ É QUE GARANTE O FUTURO DA NOSSA INSTITUIÇÃO!

Contatos:
Neide Oliveira
11 99485.0320
relacionamento@convita.org.br
Diego Miguel
gerencia@paii.org.br
Fone: 11 3283-1350/ 11 3285-3941

