Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Coordenadoria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania

PROJETO SOCIAL
GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

“TERRA E COR”
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. TITULO DO PROJETO:
ESPERANÇA
1.2. NOME DA ENTIDADE QUE COORDENA O PROJETO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
1.3. COORDENADORES DO PROJETO:
PATRÍCIA VENDRUSCOLO – Psicóloga
TAVIANA C. GUSMÃO – Assistente Social
ZELiA GENEROSA PADÃO – PEDAGOGA
1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO:
DANILO F. RODRIGUES - Coordenador do Desenvolvimento Social
PATRÍCIA VENDRUSCOLO – Psicóloga
1.5. DATA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO:
13/04/2006
1.6. FONES PARA CONTATO:
(055) 3419-1403 / 3419-1001 Celular: (055) 9961 4253
1.7. E-MAIL PARA CONTATO:
desenvolvimentosocial.bq@bol.com.br
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2. JUSTIFICATIVA

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e a convivência a família e comunitária.”
Estatuto do Idoso, artigo 3°

“Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de
prover o seu sustento impõe-se ao Poder Público esse provimento, no
âmbito da assistência social.”
Estatuto do Idoso, artigo 14°

Sabe-se que nesta fase o idoso está propicio as doenças a nível nutricional, emocional e
psicológico.

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GERAL
Tendo em vista o número significativo de idosos de nosso município em situação de
vulnerabilidade social e/ou risco social. Buscou-se criar este trabalho, tendo como objetivo buscar
a convivência e a integração social do idoso e uma alimentação saudável e balanceada.
Através de uma boa alimentação e atividades laborativas envolvendo o idoso para que
consiga passar por este estágio da vida com uma motivação de auto-estima elevada.
O objetivo do Projeto é migrar os idosos que estão recebendo cestas básicas do
Programa “BARRA SEM FOME” para o Projeto Grupo de Convivência do Idoso “ESPERANÇA”.
Assim, os idosos que participarem do Projeto ESPERANÇA, receberão uma cesta básica
mensal.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Efetivar a troca de experiências e a motivação;
- Elevar a auto-estima;
- Orientar para uma alimentação saudável;
- Proporcionar espaços de reflexão;
- Proporcionar passeios culturais;
- Encaminhamento para rede de atendimento para controle da saúde física e mental;
- Reforçar o vinculo e a sociabilidade.
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4. METAS CONVENIADAS
O Projeto pretende atender 50 (cinqüenta) idosos do Município.

5. PÚBLICO QUE SE DESTINA O PROJETO
A população alvo são os idosos em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social.

6. DESCRIMINAÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA
O trabalho será desenvolvido através de grupos, que acontecerá uma vez por semana, no
Centro Comunitário da Barra do Quaraí, das 14h30min às 17h30min. Durante o andamento dos
trabalhos, será realizado dinâmicas de grupos, orientação de saúde física, mental e nutricional, e
atividades laborativas.
Para melhor desenvolver as atividades laborativa usaremos vídeo e teremos cursos
artesanais.
Desenvolver atividades laborativas como:
- pintura em guardanapo;
- crochê e tricô;
- artesanatos (cuias, garrafas, etc.);
- cursos de culinária.
Desenvolver atividades para arrecadar fundos para o Grupo da Terceira Idade como:
- bingos;
- reuniões dançantes;
- jantares;
- rifas.
O Grupo da Terceira Idade – ESPERANÇA realizará exposição e venda de seus trabalhos
para a comunidade, na Feira Municipal, uma vez por mês.

7. PARCERIAS E INTERFACES
O Projeto será executado pela Coordenadoria Municipal do Desenvolvimento Social,
Trabalho e Cidadania em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, de Saúde, e da
Cultura.
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