
 
 

 
 

  

RELATÓRIO ANUAL – 2019  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Organização da Sociedade Civil – OSC:  LAR VICENTINO  

Endereço: Rua: Altino Vaz de Mello, 2800- Bairro: Santa Terezinha. 

Telefone: (18) 3654 1683 

CEP:16.303.458 

Presidente: Benone Soares de Queiroz Junior ( Obs: Em 2020, assumiu o novo presidente o qual responde pela Instituição desde  janeiro) 

Nível de Proteção: Alta Cumplicidade 

Serviço: Acolhimento Institucional para Idosos 

Faixa Etária: 60 anos 

Valor dos Recursos: R$ 117.294,64 

Estadual: R$ 59.690,64                       Municipal:  R$ 28.000,00                              Federal: R$ 29.604,00             

Outras fontes de recursos: (Próprio/campanhas): Telemarketing, Nota Fiscal Paulista, Bingo e Almoço. 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe envolvida no Serviço 
 
 

QUANTIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO FONTE DE 
PAGAMENTO 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

ESTAGIÁRIO VOLUNTÁRIO 

01 Superior Administrador  CLT 40 horas    

01 Superior  Auxiliar Administrativo CLT 39 horas    

01 Ensino Médio  Auxiliar Administrativo CLT 39 horas    

01 Superior Assistente Social  CLT 15 horas    

01 Fundamental  Copeira  CLT 14 horas    

01 Fundamental  Cozinheira  CLT  14 horas    

01 Fundamental  Cozinheira  CLT 37 horas    

Mês Pactuada Atendida Inclusões Desligamentos 

Janeiro 52 56 01 02 

Fevereiro 52 56 02 02 

Março 52 56 0 01 

Abril 52 56 0 02 

Maio 52 54 01 0 

Junho 52 54 01 02 

Julho 52 54 0 02 

Agosto 52 53 02 01 

Setembro 52 53 01 0 

Outubro 52 53 01 03 

Novembro 52 53 01 0 

Dezembro 52 55 01 0 



 
 

 
 

01 Ensino Médio  Cuidadora de idoso CLT 26 horas   

01 Ensino Médio  Cuidadora de idoso CLT 38 horas   

01       Ensino Médio Cuidador de idoso CLT 34 horas    

01 Ensino Médio  Cuidador de idoso CLT  34 horas    

01 Fundamental  Motorista  CLT 07 horas    

01 Fundamental  Serviços Gerais  CLT  35 horas    

01 Fundamental  Serviços Gerais  CLT 26 horas    

01 Fundamental  Serviços Gerais  CLT 32 horas    

01 Fundamental  Serviços Gerais  CLT 34 horas    

01 Fundamental  Serviços Gerais  CLT 38 horas    

01  Fundamental  Serviços Gerais  CLT 32 horas    

01 Superior  Terapeuta Ocupacional  CLT 18 horas    

10      Costureiras/ 
Bordadeiras  

08      Orientadoras 
Religiosas  

02 
 

     Cabelereiras  

01 
 

     Pedóloga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Atividades Desenvolvidas com os Usuários  
 
Assistência Social 

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES 

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES 
 

Acolhidas 14 Acolher pessoas em 
vulnerabilidade social.  

Alcançados com êxito.   Fase de adaptação as 
vezes complicada, para 
alguns  idosos, 
principalmente os 
abrigados por ordem 
judicial. 

Difícil entendimento 
de algumas famílias, 
nas regras da casa. 

Atendimentos Sociais 
com Usuários/Familiares  
(Média Mensal) 

06 

 

          08 

 

23 

 

                 

           96 

     

 Atendimentos com famílias, 
esclarecimento e 
orientações.  
 
Atendimentos de escuta com 
os idosos (escuta)  
 
 Visitas realizadas pelos 
familiares ou amigos com 
objetivo de manter o vinculo 
familiar.  
 
Licenças terapêuticas, com 
objetivo de quebra de rotina 
e manter o vinculo familiar.  

Nem sempre é alcançado o 
objetivo, principalmente em 
relação a visitas.  
 
Alcançado, pois procuramos 
sempre o melhor para o idoso. 
 
Melhora na auto-estima.  
 
 
 
Resultados alcançados com 
êxito, pois os idosos tem uma 
melhora significativa com as 
saídas. 

Dificuldade em vir 
visitar. 
 
 
Dificuldade de atender 
alguns pedidos.  
 
Com as visitas o idoso 
melhora muito o 
comportamento com os 
demais moradores. 
 
Dificuldade em famílias 
virem buscar os idosos 
para levar para casa.  

Algumas famílias 
dizem não ter como 
vir visitar.  
 

 

Trabalhar para que as 
famílias se 
conscientizem do 
bem que faz a visita. 

A maioria alega não 
ter como cuidar.  



 
 

 
 

 
 
Terapia Ocupacional 

Encaminhamentos 01 Retorno familiar, vindo do 
S.O.S retorno ao convívio 
familiar.  

Resultados alcançados com 
êxito.  

  

Reuniões para 
Discussões de casos com 
a rede 

 Realizados vários contatos 
com órgãos da Assistência 
Social. 

Alcançados os objetivos 
quando solicitado. 

  

Reuniões de Equipe 10 Realizadas com objetivo de, 
programar as atividades e 
melhora no atendimento.  

Alcançado, sempre 
procurando o bem estar e 
melhora no atendimento. 

Melhora no 
entrosamento da 
equipe.  

 

Participação em 
capacitações 

02 Aprimorar conhecimentos Melhora nas elaborações das 
ações  

 Palestra de 
capacitação realizada 
no Lar e outra em 
Araçatuba “ Linha de 
Apoio a projetos” 

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES 

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES 
 

Atividades de vida diária 
e vida praticam 

 Visa manter, restaurar e 
melhorar a capacidade 
funcional 

Fazer uso das capacidades 
remanescentes, mantendo-o 
independente o maior tempo 
possível 

É realizado o treino das 
funções prejudicadas 
para melhorar o 
desempenho nas 
atividades  

É necessário orientação aos 
cuidadores e familiares, 
para não fazerem para o 
idoso o que ele é capaz de 
fazer sozinho. Prejudicando  
a independência nas AVDs 
e AVPs 



 
 

 
 

 
 
Fisioterapia 

Recreação e Praça de 
exercício 

 Promover bem estar 
independência e qualidade 
de vida 

Melhorar as funções 
musculares e articulares, 
coordenação motora e xxxxx 
além da sociabilização  

Auxilia na promoção das 
funções e também 
como medida 
preventiva  

Alguns idosos apresentam 
resistência em realizar a 
caminhada, porem aceitam 
realizar atividades lúdicas 
de recreação  
 

Artesanato   Melhorar as habilidades 
motoras e de coordenação, 
ativar os canais sensoriais, 
estimular a criatividade e 
aspectos cognitivos 

Proporcionar o seguimento de 
habilidades artísticas ou 
aprimoramento  

Fazer com que o 
cotidiano seja prazeroso 
impedindo ou 
minimizando o 
isolamento a 
passividade e 
ociosidade  

 

Jogos  Musica e Roda de 
Conversa  

 Estimular as habilidades 
cognitivas ( atenção, 
percepção, memória, 
funções executivas, 
linguagem) e sociabilização 
 

Manter, reabilitar e ate 
desenvolver novas habilidades 
cerebrais  

Algumas habilidades 
cognitivas podem ser 
afetadas durante o pro 

 

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES 

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES 
 

Caminhadas e Praças de 
exercícios 

60 Promover bem estar 
independência e qualidade 

Fortalecer musculatura, 
alongamentos e 

Resistencia e negação 
para participar 

Além da parte física os 
idosos interagem entre 



 
 

 
 

 
 

Equipe de Apoio: Enfermagem e Nutrição 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (media mensal) de vida  condicionamento 
cardiorespirátorio  

eles, promovendo melhoria 
na auto estima e 
socialização 

Fisioterapia Respiratória 
(media mensal)  

03 Tratar doenças respiratórias 
e fortalecimento pulmonar  

Satisfatório Melhora na 
respiração  

Resistencia ao 
tratamento a  longo 
prazo 

Tratamento realizado em 
idosos com algum 
problema crônico. 

Prevenção de Escaras  
(media mensal) 

02 Prevenir e tratar surgimento 
de escaras  

Evolução e fechamento Tempo de cicatrização a 
longo prazo 

Realizado em idosos 
acamados 

Mobilização Articular 
(media mensal) 

20 Mobilizar as articulações, 
decorrente de doenças 
degenerativas.  

Satisfatório  Idoso quer resultado 
imediato, mas o 
tratamento é demorado 
 

 

Analgesia (media mensal) 120 Promover o conforto  e 
maior qualidade de vida e 
independência nas AVD’s 
 

Melhora no quadro álgico Resistencia no 
atendimento  

Atender o idoso de acordo 
com sua queixa algica 



 
 

 
 

 
Ações desenvolvidas com o usuário  
 
 
 

 
 

DESCRIÇÕES DAS 
ATIVIDADES 

QUANTIDADE OBJETIVOS RESULTADOS IMPACTO OBSERVAÇÕES 
 

Carnaval  Geral  Relembrar momentos 
passados e integração  

Resultado satisfatório Alguns idosos tem 
Resistência em 
participar 

Participação do grupo de 
Jovens do Lions Clube de 
Penápolis. 

Aniversário do Lar 
Vicentino 

Geral Relembrar a data da 
fundação da Entidade 

Integração e comemoração.  Foi realizado um café da 
tarde especial com 
salgadinho e bolo e 
também foi entregue os 
prêmios do Natal Solidário  

Dia das Mães / dia dos 
Pais  

 Atividade realizada para 
comemorar a datas 
importantes  

Lembranças e satisfação pela 
lembrança das datas 

 Foi realizado almoço 
especial nas duas datas 

Festa junina Geral Integração volta ao passado 
e diversão  

Satisfação pessoal, melhora na 
auto estima e integração   

 Participação  e colaboração 
do Grupo ECC 

Semana do idoso Geral  Comemoração realizada 
para conscientização  e 
divulgação dos trabalhos 
realizados. 

É uma semana bem produtiva 
e de grande satisfação para os 
idosos. 

 Na semana tivemos vários 
parceiros: Lions, Cultura e 
comunidade. 

Confraternização de 
Natal  

Geral Manter e reforçar vínculos 
familiares e comemoração 
da data festiva. 

Satisfação em receber e 
estarem com os familiares e 
melhora na auto estima.  

 No dia é oferecido um café 
da tarde com a presença da 
família e apresentação de 
coral dos idosos. 



 
 

 
 

Dificuldades na Execução 
 
 

DESCRIÇÃO DAS DIFICULDADES PROPOSTA DE SUPERAÇÃO DESCRIÇÃO DAS SUPERAÇÕES RESOLUTIVIDADE 

Disponibilidade para atender a 
demanda. 

Não termos    

Fazer com que a família busque o 
idoso para passar o dia em casa. 

Conscientização através de conversas e recados da 
necessidade da licença terapêutica. 

Implantação de Whats App no  
celular mantemos contatos com 
família.  

Alguns idosos se comunicam  
através da câmara do celular  
amenizando a saudade e distancia.  

Resistencia ou não compreensão 
das atividades 

Orientação do idoso Compreensão momentânea  Realização de algumas atividades 

 

 
 
 
Penápolis 20 de março de 2020 
 

 

_______________________________________   __________________________________ 
Dulcineia  Teixeira                                                                                         Aparecido Pedro da Sila  
  Assistente Social                                                                                            Presidente da Entidade 

                                CRESS 46.227 
                                                             

 

          



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


