Projeto Solidariedade Ativa
do Asilo Padre Cacique

1.

Apresentação do Projeto

1.1 – Resumo Executivo
Captar recursos financeiros para manutenção mensal das atividades diárias
da Instituição, suprir as necessidades básicas de alimentação, medicação,
material de higiene e limpeza e despesas administrativas para atender os
idosos residentes nesta casa, propiciando-lhes maior conforto, bem estar e
atendimento técnico especializado. O tempo previsto para a captação dos
recursos destinados a este projeto será de 24 meses, no valor de R$
14.238.514,38, este valor deverá manter as despesas da Instituição por 02
anos. Para a execução deste projeto não haverá outros parceiros ou
apoiadores além do Fundo Municipal do Idoso.

2.

Apresentação da Entidade

2.1 Razão Social: Asilo Padre Cacique
2.2 CNPJ: 92.978.139/0001-22
2.3 Ano de Fundação: 1898
2.4 Endereço: Av. Padre Cacique n° ll78
2.5 Telefones: 3233.7571
2.6 E-mail: asilo@asilopadrecacique.com.br
2.7 Site: www.asilopadrecacique.com.br
2.8 Número de registro no COMUI: 01

2.1.Histórico da Instituição
O Asilo Padre Cacique é uma organização da sociedade civil não
governamental e sem fins lucrativos, fundado em 19 de Junho de 1898, pelo
Padre baiano Joaquim Cacique de Barros. É uma associação beneficente
filantrópica, apolítica, pessoa jurídica de direito privado, que tem por objetivo
acolher e manter pessoas idosas carentes de ambos os sexos, sem distinção
de raça, ideologia político-partidária ou credo religioso.
Atualmente abrigamos aproximadamente 150 idosos entre homens e
mulheres, sendo que em torno de 40% não tem nenhum vínculo familiar, e por
esta razão dependem de uma relação afetiva com os funcionários e voluntários
da instituição.

3.

Apresentação do Projeto
3.1. Local de execução do projeto: Asilo Padre Cacique, Porto
Alegre/RS.

3.2. Público
Idosos em situação de vulnerabilidade social, de ambos os sexos a partir
dos 60 anos, oriundos preferencialmente de Porto Alegre e região
metropolitana, com graus de dependência I, II e III, seus familiares e
comunidade em geral.
Atualmente acolhemos em nossa instituição 120 idosos que recebem
atendimento direto nas áreas de saúde, social, recreativa e espiritual, em
situação de dependência em percentual a seguir especificado:
a) Dependência I – 58% dos idosos independentes, mesmo que requeiram uso
de equipamentos de autoajuda, com autonomia que detém poder decisório,
com capacidade para desenvolver atividades de vida diárias e instrumentais.
Patologias mais frequentes: diabetes, hipertensão, insuficiência renal,
depressão, ansiedade e dores reumáticas.
b) Dependência II – 20% dos 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;
c) Dependência III – 22% dos idosos com dependência que requeiram
assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com
comprometimento cognitivo. Patologias mais frequentes: sequelas de AVC,
demências,
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3.4. Justificativa do projeto
Captar recursos financeiros que possibilitem oferecer o melhor
atendimento aos idosos residentes na Instituição. Suprir as necessidades básicas
de alimentação, medicação, material de higiene e limpeza e de escritório, manter o
quadro de profissionais especializados no atendimento direto aos idosos e manter
serviço de despesas administrativas para funcionamento regular da Instituição.
3.5. Metodologia do Projeto
Captar recursos financeiros através do Fundo Municipal do Idoso,
entrando em contato com as pessoas físicas e jurídicas para que destine seu
imposto de renda devido aos Projetos Sociais do Asilo Padre Cacique.
Após a captação de recurso solicitar o valor e executar o projeto que irá
nos garantir 24 meses dos custeios de nossa instituição, não permitindo
desqualificar o atendimento de qualidade que já é oferecido a eles.
3.6. Objetivos
3.6.1. Objetivo Geral
Oferecer aos idosos residentes uma melhor qualidade de vida,
proporcionando-lhes um atendimento integral, como instituição de longa
permanência, nas necessidades biopsicossociais oriundas do processo de
envelhecimento.
3.6.2. Objetivos Específicos
•

Suprir as necessidades básicas de alimentação, medicação,
material de higiene e limpeza e material de escritório;

•

Manter o quadro de profissionais especializados no atendimento
direto aos idosos, conforme a RDC 283;

•

Manter serviços e despesas administrativas para o funcionamento
regular da Instituição.

3.7 . Avaliação

O monitoramento e a avaliação da utilização dos recursos financeiros
necessários serão feitos através de controles de indicadores quantitativos e
qualitativos por meio de prestações de contas, reuniões mensais e de
acompanhamento da Direção com os recursos humanos responsáveis pelo
atendimento, tanto administrativos e auxiliares bem como equipe técnica.
3.8. Orçamento Reduzido
Rubrica

Gasto total para 24 meses

4.1. Despesas com pessoal e encargos

R$ 9.303.955,25

4.2. Serviço de terceiros e encargos

R$ 1.378.959,84

4.3. Tarifas bancárias

R$ 12.816,00

4.4. Alimentação, limpeza, higiene e
gêneros necessários à alimentação.
4.5. Material de construção, elétrico,
hidráulico e outros, para reparos e reformas
não estruturais.
4.6. Material pedagógico, de expediente e
de recreação.
4.7. Utensílios e material de alojamento,
utensílios de cozinha, tecidos e
aviamentos.
4.8. 5% Percentual de retenção

R$ 2.610.168,00

Total Geral

R$ 14.238.514,38

R$ 182.378,88

R$ 43.261,92
R$ 28.950,00

R$ 678.024,49

Porto Alegre, 28 de junho de 2017.

Asilo Padre Cacique
Sergei Ignácio Assis da Costa
Presidente

