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A entidade girará sob a denominação de LAR sÃo cRISTovÃo, com sede

foro no centro social São cristóvão, situado à Rua Tiradentes, n.5g5, na cidade de sete

Quedas' caracteriza-se como Instituição de Longa permanência para Idosos (ILpr).

Tem como objetivo proporcionar o acolhimento para idosos com 60 anos ou
mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A
natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa
permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com

os Íamiliares.

E previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a
família, com vivência de situações de violência e negligôncia, em situação de rua e de

abandono, com vínculos familiares lragilizados ou rompidos.

A existência e duração da entidade serão por tempo indeterminado. o serviço de

acolhimento institucional para

protagonismo e de capacidades

idosos deve incentivar o desenvolvimento do

paru a rcalização de atividades da vida diária.

Ç

PLANO DE TRABALHO 2O2O

I-DADOS CADASTRÀIS
ANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL:

LAR SÃO CRISTÓVÃO
ORG

SEl-E T]EDAS
CIDADE ESTADO

MS
TELEFONE
(67) 3179-2174

RLSPONSAVEL PELA INSTITUICAO
Luiz Carlos Messias
CARGO
PRESIDENTE

CPF
368.047.031-20

67 99979-8336
TELEFONE

Laridosos200l . coÍlt

"y

D§ LONGA PARA IDOSO§

RG
358.775 SSP/MS

II- CONSIDERAÇÕES GERAIS



LAR SÃO CRISTÓVÃO
CNPJ: 05.753.87210001-44

Utilidade Pública Municipal: Lei ne 376/2003 - Utilidade Pública Estadual: Lei ne 3.!2L/2OOs
Declaração de Regularidade de Utilidade Pública em L51O5/2074

Rua Tiradentes, 585 - Fonet 067-3479-2174 - Sete Quedas - Ms

desenvolver condições para a independência e o autocuidado; promover o acesso à

renda e promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de

dependência. A entidade aplica integralmente suas Íendas, recursos e eventuais

resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais

no território nacional.

A entidade não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer

forma e título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benleitores ou

equivalente a entidade é sem fins lucrativos e não distribui resultados, dividendos,

bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou

pretexto.

A fim de cumprir suas finalidades a instituição se organizará em tantas unidades

de prestação de serviços, quantas fizerem necessárias, as quais serão regidas pelo

Regimento Intemo.

III.JUSTIFICATIVA

Os resultados do Censo 2010 apontam que há no Brasil 18 milhões de pessoas

acima de 60 anos de idade, o que já representa 12% da população brasileira. (Fonte:

portal do envelhecimento). As projeções apontam que em 2025 o Brasil terá a 6u maior

população idosa. A população idosa é o grupo etiírio que mais cresce no mundo.

As ILPI's têm por objetivo assistir pessoas idosas com vínculos lamiliares

rompidos ou fragilizados, e/ou sem condições de prover a própria subsistência, ou em

estado de vulnerabilidade e risco social, de modo a satisfazer suas necessidades.

Segundo dados do IBGE, em 2000 havia 17,80Á2 d,a população idosa que residiam

sozinhos, um público com grande potencial para futuramente utilizar o Serviço de

Acolhimento Institucional para pessoas ldosas, o que nos faz pensaÍ o quão importante

é a abertura e ampliação dos serviços para atendimento a este público, como o Centro

Dia, Centros de Convivência do Idoso, além de Repúblicas, porém, não podemos

desconsiderar a população que ainda necessita das Instituições de Longa pemanência.

O Lar São Cristóvão é a única entidade que presta atendimento em forma tle

Instituição de Longa Permanência para Idosos no Município de Sete euedas-MS. tem
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como proposta atender 35 idosos de ambos os sexos, que estejam em situação de

vulnerabilidade social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Em 1990 loi realizada uma festa a São Cristóvão e após isso ioi pensado em

criar-se um Lar para idosos, sendo que em l2 de maio de 2003, foi criada a associação

do Lar São Cristóvão, eleita a diretoria e aprovado o Estatuto.O serviço prestado pela

entidade caracteriza-se como Serviço da Proteção Social Especial de Alta

Complexidade, denominado como Serviço de Acolhimento lnstitucional para pessoas

idosas com 60 anos ou mais.

A entidade provê aos intemos, proteção integral ofertando cuidados diários,

alimentação com apoio de profissionais da rírea, atividades recreativas e de lazer,

atendimento e acompanhamento com profissionais das áreas de enfermagem, serviço

social, e médico quinzenalmente cedido pelo município. A instituição assemelha-se a

uma residência, é um ambiente bastante acolhedor e tem estrutura fisica adequada,

olerece ótimas condições de habitabilidade, higiene, salubridade. segurança,

acessibilidade e privacidade. Seguimos as diretrizes da LOAS (12.4351201l), NOB-RH/

SUAS 2006 e resoluções, bem como as da Vigilância Sanilríria.

O envelhecimento da população idosa brasileira é um fenômeno que exige novas

ações e estabelecimento de políticas públicas que possam garantir a qualidade de vida

das pessoas idosas, o que inclui o reconhecimento e eletivação de seus direitos. O

aumento da proporção de pessoas idosas fragilizadas e dependentes de assisÍência e

cuidados médicos, associado ao alto custo de um cuidador domiciliar aumenta a

demanda por atendimentos das instituições para idosos. Apesar de a família ser o espaço

ideal para vivência das pessoas, e de ser o espaço para o desenvolvimento da identidade

e independência, há consenso de que, em muitos casos, as Instituições de Longa

Permanência para Idosos (ILPI's) se toma uma altemativa importanle e necessária.

O Brasil vive uma crise humanitriria, a pandemia intemacional ocasionada pelo

novo coronavírus, SARS-CoV-2 (COVID-19), com impactos que transcendem a saúde

pública e afetam, de fato, a economia. Possui dois grandes latores inatos à situação em

saúde enfrentada mundialmente: o COVID 19. Primeiro: o nível de contágio da doença;

segundo: o descoúecimento acerca de suas consequências. De acordo com os dados

apresentados pela OMS, a situação de contágio do novo Corona Vírus é alta, sendo ele
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facilmente repassado entre as pessoas. Apenas em dois meses, ele infectou todos os

continentes do mundo e já provocou milhares de mortes pelo mundo.

Em contrapartida ao avanço da doença, surge também o fato de sua letalidade.

Por ser uma infecção viral, ela pode ser oportunista e levar crianças, idosos e pessoas

com imunodeficiência à morte. Mais da metade das pessoas que vieram a óbito se

enquadram neste gmpo. Assim sendo, é de extrema importância a execugão de um

plano de melhoria da qualidade de vida, bem como de proteção à saúde dos idosos do

Lar São cristóvão. o plano de trabalho visa beneficiar a entidade beneficente de

prestação de serviços para idosos.

Devido a Covid 19 e a necessidade de se ter um ambiente mais limpo estão

sendo realizadas medidas preventivas de higienização na entidade, a instituição está

destinando profissionais exclusivos para r ealização da limpeza dos ambientes, mantendo

ventilação natural nos ambientes e diminuindo o uso de ventiladores de ar, adquirindo e

disponibilizando materiais de limpeza para garantir a perleita desinfecção dos ambientes

e das superficies de trabalho. Em relação as mercadorias, está sendo realizada a

higienização das embalagens e descarte adequado a fim de evitar a entrada do virus na

entidade.

Todos os funcionrírios e profissionais da saúde estão realizando higienização na

entrada da unidade de acolhimento, sendo obrigatório a utilização de máscara e demais

equipamentos de proteção individual, além da aferição de temperatura.

Porém apesar de todas as medidas preventivas que estão sendo adotadas, faz-se

necessário algumas melhorias e adaptações na estrutura e funcionamento do lar São

Cristóvão. com o avanço do covid 19 as medidas de higienização foram intensificadas

havendo necessidade da aquisições de novos colchões de materiais de cama. banho e

vestuário, adequação de uma casa e reparos na calha do refeitório, visan<io o bem estar a

prevenção e a não contaminação pelo Covid 19.

É fundamental que o Estado garanta condições mínimas de sobrevivência para o

povo brasileiro, principalmente a instituições que possuem redução de arrecadação. por

isso através da execução do presente plano de trabalho busca minimizar o sofrimento e

os impactos negativos da pandemia do covid 19.
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