ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundada em 25 de maio de 1956 na Rua Emília
Nunes Costa, 161 - Vila Paula - Duque de Caxias.
CNP] - 29.392.065.00101-01 - Tel. (21)2771.1362
Mantenedora da Mansão da Esperança - ILPI Rua Cairbar Schutel 1020 - Vila Iamarati - Duque de
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PLANO DE TRABALHO PARA O ANO 2022
IDENTIFICAÇÃO:

Emtidade:
Associação Espírita Cairbar SchuteS

CNPJ: 29.392.065/0001-01
Rua Emília Nunes Costa 161 - Vila Paula - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP. 25.010-210 - Tel. (21) 2771 1362
Abrigo: ILPI - Instituição de Longa Permanência Para idoso.
Mansão da Esperança
CNPJ: 29.392.065/0002/92
Rua Cairbar Schutel 1020 - Vila Itamarati - Duque de Caxias - Rio de Janeiro CEP: 25.070-180
Dpmansao2014@yahoo.com.br
REPRESENTANTE LEGAL
- Lauzemar Luiz Assini - Presidente
CPF: 530.533.707-00 RG: 0332405-4
Aposentado - Curso superior
Rua Anamá, 36 - Parada de Lucas - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20241-020.
Tel. (21) 3448 4412 e (21) 9 8891 1877 - iauzemar@yahoo.com.br
Responsável Técnica
Pameia Damiana Carlos Pinto - Enfermeira - Coren n° 168914 ENF
CPF 095.372.227-99
fD: 133908764 - IFP
Rua: Rua Anta Tereza 776 - Casa 5 - Vila São Luiz - Duque de Caxias - RJ
Tel. (21) 990288802
3- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:
Atendimento a idosos em risco social, conduzidos ou peia própria
vontade.
MANSÃO DA ESPERANÇA
A ILPI - Mansão da Esperança foi fundada em 22 de setembro de 1973, por iniciativa
de Ademar Duarte Constant, então presidente e fundador da Entidade mantenedora.
Nessa época não havia previsão para a abrangência das Leis que regem a
Assistência Social e muito menos as regras rígidas impostas peia Vigilância
Sanitária e Ministério Público, mesmo assim a instituição está sempre à frente do
tempo, se adequando constantemente para dar aos usuários moradia digna e com
muito amor. Na Mansão da Esperança são acolhidos idosos acima de 60 anos,
conduzidos, geralmente, peias famílias, SMASDH Secretária Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos, Promotoria da Infância, da Juventude e dos
idosos de Duque de Caxias do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e pela
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Vara da Infância, dos Adolescentes e do Idoso de Duque de Caxias do TJRJ,
atendidas na Rede CRAS, CREAS, CETROPOP, e conduzidas à instituição ou
façam opção de morar na instituição por livre e espontânea vontade, desde que se
enquadrem no Regimento Interno da Instituição.
As internações obedecem a critérios estabelecidos no regimento interno da
instituição, após rigorosa análise do corpo técnico, nas terças-feiras, a partir das 13
h, ondem devem apresentar exames para excluir doenças contagiosas, devem estar
com a vacinação em dia, conforme estabelece o Ministério da Saúde e também para
anamnese das condições físicas e de conectividade pelo setor de Nutrição,
Psicologia e de Fisioterapia.
O Setor técnico localizado no acesso II, com saía especial e com consultórios
individuais,
atende
pelo
telefone
(21)
3848.1008,
e-mail
1.1 - PROTEÇÃO SOCIAL:
Proteção Social Especial.
1.2-SERVIÇO:
Abrigo, na ILPI - Mansão da Esperança, para idosos com mais de 60 anos,
conforme Artigo 1o da Lei 10.741/2003, e na Metodologia aplicada, bem como o
Regimento interno da Instituição.
Todos os programas e Serviços estão inscritos no CMI - Conselho Municipal
do Idoso de Duque de Caxias, conforme o Ari. 48°, Parágrafo único da Lei
10.741/2003.
\l - LEIS E NORMATIVAS Â QUE FORAM SEGUIDAS:
O

Lei 8.742/1993., Lei 10.741/2003., RDC 50/2002., RDC 216/2004., RDC 283/2005 todas da ANVISA., Lei
8842/94, NOB-SUAS, Lei Estadual 8049/2018.

©

Declaração de Utilidade Pública Federal - Decreto 69.778 de 14/12/1971.

©

Declaração de Utilidade Pública Municipal n° 575.

©

Registro no Conselho Municipal de Assistência social n° 36.

©

Registro na Coordenadoria do Bem-Estar Social - Estado do Rio de Janeiro - n° 265.

©

Registro no CMI/DC n° 01.

IIE - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:

Equipamento da ILPI, em conformidade com a resolução n° 283/2005 da
ANVISA.
No Abrigo: prédios (primeiro e segundo anexos) e mais um prédio (serviços)
em terreno de 3.000m2, onde as construções ocupam 50% da área, perfazendo
aproximadamente 4.000m2 de área (verticais), o restante não edificado serve de
jardins, pomar para o descanso e lazer dos idosos.
Prédio principal (Primeiro anexo)
Composto de varanda, secretaria, corredores com corrimãos, refeitório,
lavabo, cozinha, despensa, seis (6) dormitórios coletivos, cada um com possibilidade
de acomodar quatro (4) leitos, dois (2) banheiros coletivos adaptados para idosos
para atendimento aos quartos, um (01) banheiro para cadeirantes, um (01) deposito
para roupas sujas, auditório e posto de eníermagem. No térreo, acompanhando o
desnível do terreno, cisterna para 50.000 !ií ros d'água, almoxarifado, depósitos de
lixo orgânico e lixo químico, cinco (05) cônsulItórios, Departamento Técnico e dois (2)
banheiros para público em gerai.
No prédio (Serviços), funciona no térreo o vestiário das funcionárias, a sala de
passagem e estocagem de roupas, almoxarifado. No segundo piso a despensa para
descartáveis, despensa para materiais de limpeza e depósito de equipamentos de
cozinha, também funciona neste andar a recepção dos produtos doados e
adquiridos para a manutenção da instituição. Junto a este prédio há uma cobertura,
em estrutura metálica, para lazer dos idosos, academia e necrotério.

No segundo anexo, prédio com três (03) andares - Novo Lar - trinta e cinco
(35) suítes, vinte e três (23) suítes prontas e aigumas habitadas e doze (12) em
construção, saias de estar, jardim, cisternas e lavanderia industriai.
SV- DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA:
Nos quarenta e oito (48) anos de funcionamento ininterrupto diagnosticamos
que o trabalho que executamos é fundamental para os idosos do Município de
Duque de Caxias e do Estado do Rio de Janeiro.
Considerando que aumento da longevidade e redução das taxas de
mortalidade nas últimas décadas, com perspectivas de muito mais sucesso na área
da saúde à medida que a ciência avança, mudou o nosso perfil demográfico e de
atendimento. Rapidamente o envelhecimento tornou-se questão fundamentai para
as Políticas Públicas, sendo assim, se faz necessário o serviço de acolhimento em
SLPIs, públicas ou privadas, pois a demanda se tornou uma constante e em
progressão geométrica, haja vista, que a procura está cada vez mais atingindo os
idosos com mais ou próximo aos oitenta anos. Até bem pouco tempo era comum ter
na Mansão da Esperança senhoras com idade entre sessenta e setenta anos.
Considerando que com a vigência da Lei 10.741/2003 que institui o Estatuto
do Idoso estabelece os direitos dos idosos nas questões sociais, mas infelizmente,
ainda, há famílias que não entendem os propósitos da lei e continuam explorando os
idosos.
Considerando que a Mansão da Esperança, como poucas instituições no
Brasil, dispensa tratamento exemplar aos idosos com extrema dignidade e que
respeita todas as normas, tanto da Vigilância Sanitária bem como do Ministério
Público e de outros órgãos Públicos e de Justiça.
Justifica que, peios motivos acima diagnosticados, é plenamente salutar para
ambos os parceiros, de um lado a Associação Espírita Cairbar Schutei/Mansão da
Esperança e do outro a Secretaria Municipal de Ação Social e Direitos Humanos SMASDH, gestor responsável pela Política Pública do idoso no município e da Rede
Municipal de Assistência Social a efetivação do Convênio, pelo chamamento
001/2022-MROSC.
V - PÚBLICO ALVO:
Idosos com mais de sessenta (60) anos, conduzidos ou por livre vontade, que
se enquadrem no Regimento Interno da Mansão da Esperança e no Edital 001/2022.
VI - FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO:
O Acesso se dá de seis formas: SMASDH - Secretaria Municipai de
Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, gestora da rede de
atendimento CRAS, CREAS, CETROPOP, Conselho do idoso - CMI, Promotoria do
Idoso de Duque de Caxias - MPRJ, Vara do idoso de Duque de Caxias - TJRJ,
pelas famílias, ou por vontade própria na própria instituição. Entretanto, todos com
anáiise inicial pelo Departamento Técnico da Instituição e avaliação de diagnóstico
peio serviço social, para preservar os serviços oferecidos.
VIS - METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS
o CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA, IDOSOS ACIMA DE 60
ANOS.
o E METAS A SEREM ATINGIDA:
o ACOLHIMENTO DE 45 IDOSOS DA CIDADE DE DUQUE DE CAXIAS;
• PARA ADMISSÃO COM GRAU \ DE DEPENDÊNCIA, SENDO QUE APÓS
ADMISSÃO PODEM APRESENTAR QUALQUER TIPO DE DEPENDÊNCIA
QUE PERMANÊNCEM NA ÍLPS.
o COM MULHERES COM GRAU I - ATENDIMENTO NA PARTE COLETIVA.
o HOMENS COM GRAU I - NO HOTEL GERIÁTRICO.
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o Não serão atendidos, pessoas com deficiência física e mental, conforme
art. 4o, Parágrafo Único, da Política Nacional do Idoso, Lei n° 8842/1994.
o
a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de
equipamentos de auto-ajuda.
©
b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de
autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; RDC
283/ 2005.
VIII - DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO E DAS METAS
Acolhimento em regime interno, regulado pela RDC-283/2005, em
ambiente excelente e acolhedor, nas instalações da ILPI - Mansão da Esperança.
Objetivos

Meta

Metodologia

E specíficos
Favorecer a
■^Convivência entre
js residentes,

Possibilitar e
exigir o
acompanhamen
to evolutivo dos
idosos
acamados

80%

20%

100%

Melhora
da
qualidade
de
vida e redução
de
isolamento
dos residentes,
Art. 10 da lei
10.741/2003,
fortalecendo
a
Liberdade
Social.

Em
conformidade
com o Art. 3o da
Lei da
10.741/2003,
estim ular o
acompanhamen
to pelas
famílias.

Resultado
Esperado

Melhor
Convívio
Social,
Possíveis
retorno às
Famílias

M elhor
estado de
conforto
espiritual

Indicadores
Quant.

48

12

Qualitativa
Melhor a
qualidade de
vida e redução
de isolamentos,
com
atendimento por
profissionais de
Psicologia e
atividades
físicas

Relatórios com
análise do
Depto.
Técnico

Método de verificação
do resultado

Observação do relato
de visitantes,
dos
residentes
e
da
equipe
técnica
e
satisfação
dos
residentes.
Assim
como a equipe de
fiscalização
do
MROSC.

Acompanhamento
da evolução pela
equipe técnica,
fam iliares e
acompanhamento
pela equipe do
SAD - Hospital
Moacyr do Carmo.

60

© A ocupação varia conforme a carga, que nem sempre são preenchidas. 60
vagas é o limite de atendimento, sendo que para o convênio 45 pessoas,
independentes ou seja Grau I,.
o IX - ETAPAS DE EXECUÇÃO
a) METODOLOGIA
A metodologia do trabalha com o atendimento da pessoa idosa em qualquer
uma das modalidades dos serviços que são ofertados e prestados, obedecendo às
diretrizes previstas na legislação vigente. Para o ingresso na instituição o idoso (a)
deve apresentar condições físicas condizentes com o Grau I de dependência, de
acordo com a RDC 283/2005, não possuindo doenças contagiosas e de deficiência
física e mental, e, ou, que decidiu, por sua própria escolha, residir no local. Após o
seu ingresso permaneceram e permanecerá até o final de sua existência,
independendo do grau de dependência que vir apresentar durante a sua estadia na
instituição.
Abrigo - formado por duas partes distintas:
Na parte coletiva, abrigamos até vinte e quatro (24) idosas, em condições de
moradia exemplar, mesmo sendo de uso coletivo, com atendimento por serviços de
enfermagem diuturnamente.
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No Parte do segundo anexo - Novo Lar - em suítes para duas ou três
pessoas, normalmente, aptas a residirem no local, pois é um apart-hotel onde o
idoso mora em condições dentro das normas vigentes, para as ILPIs, estabelecidas
pela ANVISA e outros órgãos fiscalizadores. Nem todas as suítes foram ocupadas
em 2021. Nesta parte também a participação dos idosos (as) é o que estabelece o
Art. 35 da Lei 10.741/2003, quando morarem em duas pessoas por suíte.
O departamento Técnico projetou para 2022, com os serviços prestados
diretamente aos idosos, obedecendo às normas vigentes e procurado dentro do
possível estabelecer o convívio sadio entre os idosos e a administração da
instituição. Estabeleceu-se métodos para o setor de alimentação, acompanhados da
nutricionista, onde são preparadas e servidas seis (6) refeições diárias, em ambiente
apropriado para este fim. Aos idosos no grau de dependência III, as refeições são
servidas por empregados habilitados no próprio leito. Na área da saúde, após o
receituário elaborado pelo médico, estabeleceu-se o método indicado pelo COREN,
onde a administração de remédios e mantimentos, com acompanhamento de um
técnicos de enfermagem e supervisionada por uma enfermeira chefe. Além deste
aspecto foram acompanhados por fisioterapeuta e psicólogos.
Nas muitas ações internas e externas os idosos são, em muitos casos,
transportados no veículo próprio da instituição, táxi, van e outros meios, sempre
acompanhados por cuidadores de idosos.
Na Saúde, quando em casos de emergências, os que não possuem planos de
saúde privado, foram levados pela equipe técnica e atendidos nos hospitais públicos
do Estado.
Na saúde Preventiva os idosos de Grau III, são atendidos pelo SAD - Serviço
de Atendimento Domiciliar, baseados no Hospital Municipal Moacyr do Carmo e nos
exames de rotina e complementares nos postos de saúde da cidade. ( Atendimento
do SAD, suspenso em 2021, devido a pandemia, não há previsão para 2022.)
As visitas familiares são livres (dependendo da evolução da pandemia) e
quando não espontaneamente, foram provocadas pelo Serviço de Assistência
Social.
São preservado o direito dos idosos, quanto às necessidades básicas: higiene
pessoal e coletiva, vestuários e outras necessidades pertinentes ao bom convívio na
instituição e na sociedade.
b) ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COLETIVAS - Cronograma

Atividades/ações
O - Terapia
Ocupaciona!
Brincadeiras, jogos,
conversas em grupo,
música, sarau,
Bordados, artes
manuais, bailes....
Participação de Igrejas,
Centros Espíritas, e
Sociedade Civil.
Festas, Almoços

2a Feira

3a Feira

4a Feira

Manhã

Manhã Tarde

5a Feira

6a Feira

Sábado

Domingo

Tarde

Manhã Manhã Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Manhã/tarde

C) PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades, exceto as emergências, foram planejadas dentro do
cronograma de execução das Atividades da Instituição, em primeira instância nas
Reuniões de Diretoria e em segunda instância com os profissionais da ÍLPI.
X - RECURSOS OPERACIONAIS
5

70% do Benefício dos idosos —Art. 35 da Lei 10.741/2003.Denominado na
DRE como (Contribuição de Idoso, ou Donativos.)
Convênios com o setor Público. (Convênios e Subvenções.)
Parcerias com o Setor privado. E Doações de Terceiros e das famílias
(Doações Voluntárias)
Eventos: Rifas, Jantares, almoços, festas, etc. (Receitas Eventuais)
Bazares - (Bazar)
XI - RECURSOS HUMANOS
Com: Função, Cargo, Vinculo, Nome, Escolaridade, conforme NOBSUAS
São 25 pessoas que atua/ám no atendimento aos idosos, entre funcionários celetistas,
prestadores autônomos, prestadores de serviços e voluntários. Além desses contamos
com a participação da CPMA - Central de Penas e Medidas Alternativas - TJRJ, que
nos enviaram apenados em recuperação que ajudam na limpeza e organização do
pátio, bem como, grande número de voluntários de cursos de cuidadores de idosos, de
nutrição e de enfermagem.
Quant.

Função

Local

Cargo

Vínculo

Nome

Escolaridade

Voiuntário

Lauzemar Luiz Assini

Superior

Õí

Secretaria

Administrador

Diretor-Presidente

01

Secretaria

Aux. Administração

Chefe Manutenção

Prestador Autônomo

João Carlos de Oliveira

Médio

01

Cozinha

Aux. Cozinha

Trabalhadora

Celetista

Mareio Antônio

Fundamental

01

Cozinha

Aux. De Cozinha

Trabalhadora

Celetista

Patricia F. da Silva

Fundamental

01

Cozinha

Aux. De Cozinha

Trabalhadora

Celetista

Luciene Santos

Fundamental

01

Anexo I, 2,
3
Anexo 1,2

Aux. Serv. Geral

Conservação

Celetista

Anna Nascimento

Fundamental

Aux. Serv. Gera!

Conservação

Celetista

Mônica Ferreira

Fundamenta!

Anexo 1,2,
3
Veículo

Aux. Serviços Gerais

Conservação

Celetista

Gleyce Lemos

Fundamental

Motorista

Motorista Utilitário

Prestador Serviços

João Carlos Rainha

Médio

Lavanderia

Aux. Lavanderia

Lavandeira

Celetista

Janaina Duarte

Fundamental

Dep.
Técnico
Anexo 1 e 2

Enfermeira

Resp. Técnico

Celetista

Pamela Damiana

Superior

Tec. Enfermagem

Saúde

Celetista

Solange da Fonseca

Médio

Anexo 1 e 2

Tec. Enfermagem

Saúde

Celetista

Clarice Santana

Médio

Anexo 1 e 2

Tec. Enfermagem

Saúde

Celetista

Leonardo Luiz

Médio

Anexol e 2

Tec. Enfermagem

Saúde

Celetista

Regiane da Silva Serpa

Médio

Anexo 2

Cuidador Idoso

Saúde

Celetista

Delma Vianna

Fundamental

01
01

Anexo 2

Cuidador idoso

Saúde

Celetista

Priscila França

Fundamental

Anexo 2

Cuidador idoso

Saúde

Celetista

Katia Aparecida

Fundamental

Anexo 2

Cuidador Idoso

Saúde

Celetista

Cátia Soares

Fundamental

D. Técnico

Assistente Social

Coordenadora

Celetista

Eliana Cabral

Superior

D. Técnico

Psicóloga

Psicologia

Celetista

Evelyn Sales

Superior

D. Técnico

Médico

Coordenador

Prestador

Hemani Palma

Superior

D. Técnico

Fisioterapeuta

Coordenador

Prestador

Gisela Cardim

Superior

D. Técnico

Nutricionista

Coordenador

Prestador

José Armando

Superior

XSi - CROMOGRAMA DAS A' SVIDADES
Ação

JA N

Festa Aniversário
Carnaval
Comemorativos
Bailes externos
Passeios

X

X
X

M AR
X

ABR

MAI

JU N

JU L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Terapia Ocupaciona!

Natal dos idosos
Ceia dos Idosos
Avaliação

FEV

X

X

AGO

SET

X

X

X

X

X

X

X

OUT
X

X

X

X

NOV

DEZ

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a) Atividades para o ano de 2022.
1) Aniversariantes do Mês: Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro das 14 h às 18 h, serão realizados os Eventos “Aniversariantes do Mês”
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com a participação da sociedade civil, e dos voluntários da Instituição e do Grupo Espírita Caravana
Principiantes de Boa Vontade e do Centro Espírita com a mesma denominação, trazem doces,
salgados, bolos e bebidas que são oferecidos aos idosos e a todos os presentes.
Avaliação - Excelente a avaliação deste evento para a motivação dos idosos, aliás muito aguardado
por todos.
Participação - Todos os idosos, exceto os acamados, que são servidos nos próprios leitos, voluntários
da instituição, funcionários plantonistas do dia e alguns familiares e amigos.
2) Missa: Todos os domingos, de 9 h às 10h, missa no refeitório da instituição, realizadas pelo
capelão da Igreja Católica da Vila São Luiz, igreja Próxima à Mansão da Esperança.
Avaliação - Necessário, pois muitos idosos são católicos,
Participação entre 20 e 30 idosos e voluntários da Igreja Imaculada Conceição.
3) Lanches Ecumênicos - Nos meses de fevereiro a dezembro, em todas as terças-feiras e
quintas-feiras encontro com as Igreja Evangélicas de várias denominações, Centros de Umbanda e
Candomblé, onde são ofertados lanches aos idosos e ao mesmo tempo cantaram músicas de louvor e
da MPB. Estes eventos são agendados antecipadamente.
Avaliação - Excelente - os idosos se deleitam nestes eventos de muita música, muitas guloseimas e
várias brincadeiras com sorteio de brindes.
Participação - Voluntários das igrejas Nova Vida da Vila São Luiz, Igreja Nova Vida do Bar dos
Cavalheiros, Assembleia de Deus da Vila São Luiz, Fraternidade Espírita, Centro Espirita Bezerra de
Menezes, Grupo Espiritualista Discípulos de Exu e outros, além dos voluntários e funcionários da
Mansão da Esperança. Todos os idosos que deambulam participaram dos eventos, no refeitório da
Instituição. Os acamados são servidos no próprio leito.
4) Bingo da Terceira idade No ano de 2021, devido a pandemia foi realizado só um evento,
no dia 7 de dezembro, no Rei do Bacalhau, onde foram arrecadados fraldas, alimentos e materiais de
higiene foram destinados à manutenção da Mansão da Esperança. E um evento aberto ao público e
levamos no nosso veículo os idosos que por livre vontade quiseram ir, onde foram es estreias da festa,
pois os bailes tiveram a finalidade de ajudar a Mansão da Esperança. Este ano está programado
eventos mensais, se a pandemia der uma trégua. Organização de Naldo Farias.
Avaliação - Interessantíssimo - Os idosos dançaram, comeram salgadinhos e outros quitutes, beberam
refrigerantes, e se socializaram junto às centenas de pessoas da Terceira Idade.
Participação - Equipe da Maison dos Idosos, Pessoas da Terceira idade do município, sempre em
tomo de 300 pessoas e os idosos da Mansão da Esperança, que foram acompanhados por profissionais
da instituição.
5) Almoços Comemorativos Não serão, a não ser que haja melhoras significativa da pandemia,
realizados nenhum evento dessa monta, devido o restrito acesso à ILPI.
6) Ceia dos idosos
Dia 22 de dezembro - Ceia dos Idosos - No refeitório do abrigo, onde são servidos muitos quitutes
típicos de Festas Natalinas: Cheester, Salada de Bacalhau, Especiarias e frutas secas, os idosos
recebem outros presentes oferecidos pela sociedade, clube de serviços e de voluntários. E a nossa
confraternização especial, com a presença de familiares e de amigos.
7) Festa Julina - julho - 15 h às 18 h será realizada Festa íntima para os idosos, não hoverá (previsão
de hoje) presença de público;
8) Terapia Ocupacional e Fisioterapia - Todas as terças-feiras serão realizadas atividades físicas com
profissional de educação física, de 14 às 17 horas, usando os aparelhos da mini academia destinada aos
idosos. Às quintas feiras - Música Terapia, com a orientação da voluntária Florinete Santos e Arte
Terapia com o professor enviado pelo SESC-DC.
Participação - Profissionais do Departamento Técnico e Idosos que deambulam, por livre vontade.
Avaliação - Obrigatoriedade como determina a RDC-283, muito proveito no bem-estar dos idosos.
9) baile de Carnaval - 14 horas, do dia 22 de ferreiro, com a participação da Casa da Amizade, Rotary
Club, Duque de Caxias.
Participação - senhoras da sociedade de Duque de Caxias - Rotarianas.
Avaliação - Excelente, grande festa.
10) Música Terapia - Uma vez por mês será realizado o sarau, terapia musical, com a voluntária
Amélia, voz e violão.
Participação - Idosos, no restaurante da instituição.
Avaliação - Bom proveito, mas poucos idosos participam.

Xlii - INDICADORES DE AVALIAÇÃO
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Os indicadores para a Instituição Mansão da Esperança são uma
redundância, pois noventa por centos das pessoas que procuraram a instituição,
tanto para ajudar como para internação dos entes queridos, vieram por informação
de Boca a boca, além do qual é conhecida no Brasil e em muitas partes do mundo,
devido à divulgação na Revista de Cultura Espírita Aurora.
As Universidades e Cursos Profissionalizantes mantiveram, pelo alto índice
de avaliação positiva, estágios em diversas cadeiras dos cursos de formação e de
pós-graduação na Mansão da Esperança.
Os Instrumentos de Avaliação se dão através do site FACEBOOK Instituição
para Idosos Mansão da Esperança e AE Cairbar Schutel, Revista de Cultura Espírita
Aurora. E também pela equipe do MROSC.
CONVÊNIO
Em Reais

PER CÁPTA
159,75

MENSAL
7.188,75

ANUAL
86.265,00

XV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Contas/Despesas
Mensal
Anual
Pessoal e encargos
Energia e Telefonia
Alimentação
Total
7.188,75
86.265,00
Qbs; Recebimento e prestação de contas, de acordo com as orientações da
SMASDH-DC e do Edital 001/2022.
XVI - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
O sistema de monitoramento são aplicados de forma contínua e permanente,
por meio de observações, rodas de conversa, junto aos idosos e em reuniões, nas
quais todas as pessoas envolvidas (membros da diretoria e funcionários)
acompanham o processo de execução do programa/serviço. Desse modo podem ser
identificados os resultados, inclusive com apontamento das dificuldades e de
alterações na metodologia, contribuindo assim, com a efetividade e a eficácia.
Também pela equipe de fiscalizaçãoyáo MROSC).
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