MISSÃO
Realizar trabalho social com famílias em
situação de vulnerabilidade e risco social em
parceria com a rede socioassistencial, através
de ações que visam resgatar a dignidade
humana e a cidadania plena, respeitando o
meio ambiente.

VISÃO
Ser referência estadual e nacional em
desenvolvimento solidário e sustentável.

VALORES
Ética, respeito, transparência, solidariedade,
fraternidade e cultura da paz.

Apresentação
Vale a pena correr risco por pequenos atos ou correr risco por algo incrível, maravilhoso, por
uma vida, pela sua existência e de outrem?
Na vida nós temos que fazer escolhas, precisamos conhecer o mundo em que vivemos e as
pessoas com quem convivemos.
Devemos refletir: O que nós estamos fazendo na vida? Para que serve o dia de hoje na minha
vida e na vida dos outros? Não podemos perder oportunidades de viver, de agir em cada
momento, de modificar situações que presenciamos. Esse dia não voltará mais. Podemos
e devemos mudar o que vamos viver amanhã. Devemos descobrir as maravilhas da vida,
refletir “o que me faz feliz?”. É fundamental abrir os olhos, principalmente os da alma e a
janela do coração.
Pensar sobre o sentido da vida me faz refletir sobre os jovens que se encontram diante do
altar no casamento, assim como sobre o paradoxo ao celebrar os 50 ou 60 anos de casados.
Ao olhar para os olhos da noiva e do noivo vejo uma vida inteira de amor, de uma família a
ser construída, de sonhos e encantos, assim nasce uma vida que será marcada pelos sonhos,
conquistas, desilusões e perdas.
Mas o que tem a ver tudo isso com o relatório de prestação de contas da Ação Social do
Paraná? Tudo, porque estamos falando dos sonhos e vidas que temos em nossas mãos. Por
isso, temos a responsabilidade da gestão de uma instituição que cuida de VIDAS, que tem o
objetivo de fazer pessoas de todas as idades terem a oportunidade de encontrar a alegria de
viver e de sonhar.
Quais sentimentos temos ao nos deparar com uma idosa que passou por ruptura de vínculos
com sua família? O que podemos fazer? Assim nós trabalhamos com todos os técnicos que
diariamente dedicam-se a acolher plenamente a vida dessa idosa, com os seus sentimentos,
dores e alegrias, valorizando e respeitando a sua história. No Asilo São Vicente de Paulo,
trabalhamos para que cada idosa acolhida sinta-se amada, protegida e tenha um lar para ser
feliz e continuar a sonhar.
A Ação Social do Paraná faz ainda mais: nós alimentamos pessoas! Temos o compromisso com
o combate e enfrentamento da fome de milhares pessoas. Com responsabilidade realizamos a
gestão de três restaurantes populares de nossa cidade. Homens e mulheres de bem em busca
de uma refeição saudável e com preço acessível.
E as crianças? O que dizer de crianças indefesas e alegres com vida a escrever? No Centro de
Educação Infantil Bom Pastor nós participamos da construção dessa história, ajudando-as a
sonhar com um mundo melhor. Um mundo que vale a pena viver e lutar para que todos tenham
oportunidades de ser feliz, de amar e de ser amado.
Sou realizado por fazer parte e ajudar a construir a história dos 75 anos da Ação Social do
Paraná, por grandes conquistas e por esta equipe de trabalho que acredita em nossos projetos
e sonhos. O nosso desafio na ASP é fazer as pessoas se sentirem bem e construir um mundo
melhor, de valorizar cada ser humano e que todos saibam o quanto são importantes. Não
podemos ter medo, não podemos hesitar diante de vida. Os desafios são pequenos para quem
quer ser grande e viver intensamente.
Obrigado por fazer parte desta história.
Abraços
Pe. José Aparecido Pinto

Centro de Educação Infantil

Bom Pastor
Crianças
atendidas:

160
Turmas:

6

Faixa
etária:

4 meses a
de
5 anos
idade

Cuidar
e Educar

O Centro de Educação Infantil Bom Pastor é um espaço
especializado no atendimento diário de crianças de quatro
meses a cinco anos de idade. O cuidar e o educar é realizado
com base nos eixos estruturantes das práticas pedagógicas e
das competências gerais da Educação Básica proposta pela
Base Nacional Comum Curricular - BNCC.

Seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento
assegurados pelo CEI às crianças:
Conviver

Participar

Expressar

Brincar

Explorar

Conhecer-se

2019: Assegurando direitos de
aprendizagem e desenvolvimento
Os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento - conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se - asseguraram que as crianças aprendessem a desempenhar um papel ativo em ambientes
de desafios, conseguindo resolvê-los. Assim, construíram significados sobre si, os outros e o mundo.
Através das propostas pedagógicas, o CEI buscou ampliar o universo de experiências,
conhecimentos e habilidades das crianças atendidas. Desde os primeiros meses
de vida as crianças aprendem a partir do contexto familiar e escolar em que estão
inseridas, por meio da socialização, autonomia e da comunicação. Considerando
esses saberes e conhecimentos, as atividades pedagógicas foram realizadas
por meio dos seguintes campos de experiências estabelecidos pela
Base Nacional Comum Curricular -BNCC:

• O eu, o outro e o nós
• Corpo, gestos e movimentos
• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
• Traços, sons, cores e formas
• Escuta, fala, pensamento e imaginação

O eu, o outro e o nós
Neste campo foram realizadas, entre as seis turmas, 1930 propostas, nas quais as
crianças puderam ter, de forma planejada, suas primeiras experiências de autocuidado
e de interações sociais com outras crianças e com adultos. Por meio de momentos
lúdicos e educativos instigou-se a importância do cuidado com o corpo, hábitos de
higiene, alimentação saudável, organização diária de pertences e brinquedos, entre
outros. Esses momentos contribuíram para a promoção da autonomia, saúde e do
bem-estar, a fim de garantir o desenvolvimento físico e cognitivo.

1.930
experiências

Corpo, gestos e movimentos
Em 2019, possibilitou-se o desenvolvimento da consciência corporal das crianças
através da exploração dos sentidos, movimentos impulsivos ou intencionais,
coordenados ou espontâneos com objetos e espaços do entorno. Realizaram-se
diariamente: brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas e rítmicas, escondeesconde, pega-pega, circuitos, danças, corridas, alongamentos, cambalhotas,
caminhadas, engatinhadas, arrastar-se, acertar latas, boliches, andar de bicicletas
e motocas, entre outras tantas propostas que levaram as crianças a desenvolver
noções espaciais e de autoconhecimento. Ao todo, foram realizadas 1.398
atividades de movimento.

1.398
atividades motoras

Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
Este campo de experiência motivou as crianças a desenvolverem um olhar mais
crítico e criativo do mundo, expressando-se através da fala, descrição e narração,
ampliando e construindo saberes. Foram realizadas 1.452 propostas que envolveram
o uso de elementos da natureza: carvão, pedra, água, folhas caídas de árvores,
gravetos, argila, frutas, grama, areia, esponja vegetal, entre outros. Trabalhou-se
também com medidas e formas geométricas para garantir o desenvolvimento do
pensamento matemático, incluindo atividades de observação do tempo e do clima,
contagem das crianças, calendário, vestimentas, músicas com numerais, entre outros.

1.452
propostas com
elementos naturais

Traços, sons, cores e formas
O objetivo neste campo de atividades foi desenvolver os aspectos artísticos, culturais,
estéticos e de diversidade. Por meio das 649 atividades com cores, formas, texturas e
sons as crianças puderam perceber a rica diversidade cultural em que estão inseridas.
Elas ainda construíram as suas próprias experiências artísticas, desenvolvendo a
criatividade a partir de propostas pedagógicas com riscantes, cola, tintas, barbantes,
entre outros materiais diversificados.

694
atividades
artísticas

Escuta, fala, pensamento e imaginação
O CEI Bom Pastor contribuiu para que as crianças ampliassem o pensamento sobre elas
mesmas, sobre o mundo e sobre a linguagem, por meio da estimulação da imaginação.
As propostas planejadas pelas professoras contemplaram leituras e contações de histórias
de diferentes gêneros textuais, jogos verbais, parlendas, rodas de conversa, teatro, canto
da leitura, entre outras propostas que potencializaram a oralidade e a escuta nas crianças.
Tiveram por objetivo o aprendizado da linguagem escrita, sua função, conteúdo e formato
em cada tipo de leitura, bem como incentivar as crianças a tornarem-se leitoras a partir da
utilização de livros, folhetos, revistas, gibis, palitoches e fantoches. Como resultado das 3.570
atividades houve a ampliação de repertório do vocabulário da criança, expressão de suas
ideias, desejos e sentimentos sobre sua vivência por meio da linguagem oral e escrita.

3.570

experiência de leitura
e imaginação

Desenvolvimento infantil em parceria com a família
O CEI Bom Pastor fez do seu espaço um lugar aconchegante, prazeroso e desafiador, no qual as crianças puderam
ter garantidos o seu desenvolvimento intelectual, físico e social. A família foi fundamental nesse processo. Ao longo
do ano foram realizados momentos de integração, reuniões formativas sobre temáticas do desenvolvimento infantil
e dois momentos culturais: um sobre “Gêneros Literários”, em que as famílias puderam prestigiar as produções
culturais das crianças, e outro sobre “Escolas de Pais”, com palestras sobre o impacto da educação e cuidados da
família no desenvolvimento da criança.

Atividades
com as
famílias:

4 momentos de integração
2 reuniões formativas
2 momentos culturais

Endereço:
Rua Bartolomeu Lourenço de
Gusmão, 4711 , Boqueirão
Telefone: (41) 3286 6336
E-mail: cei.bompastor@aspr.org.br

Asilo São
Vicente de
Paulo
174

idosas
atendidas
ao longo
do ano

251

passeios e
atividades
externas

1.427
oficinas de
voluntariado

Uma casa
repleta de Vida
O Asilo São Vicente de Paulo, fundado em 1926, é uma referência para a comunidade no
atendimento, na promoção da qualidade de vida e no resgate à dignidade da pessoa idosa.
A instituição é responsável pela garantia do bem-estar de 150 idosas. O atendimento de
longa permanência é dirigido a mulheres que possuem diferentes vulnerabilidades sociais
e graus de dependência. Tem por objetivo garantir os direitos da pessoa idosa e todas as
atividades de vida diária de forma humanizada.

Humanização na garantia de direitos
O acolhimento institucional das idosas preza pela humanização do atendimento e pela garantia de direitos
sociais. Desde o momento da acolhida, e permanentemente no acolhimento, a humanização se fez presente,
com: a valorização da história de vida e conhecimento de cada idosa; a escolha do lar para sua residência;
o acesso a documentos pessoais; a garantia do direito à renda; o incentivo à autoestima; e o fortalecimento da
identidade pessoal, por meio do atendimento personalizado.
Convívio Familiar e Comunitário:
Ao longo de 2019, buscou-se o resgate, a manutenção, o estreitamento e o fortalecimento dos vínculos
familiares das idosas a partir de contatos telefônicos, reuniões individuais e coletivas e incentivo a visitas e as
festas. Promoveu-se a convivência comunitária por meio de atividades de cultura, lazer e esporte com o apoio
de diversas empresas parceiras, grupos organizados e a comunidade em geral, que levaram atividades ao asilo e
promoveram passeios com as idosas.
Destaca-se a implantação do projeto Amigo Solidário, com voluntários capacitados. Realizou-se o processo de
aproximação com as idosas e o fortalecimento de amizades, através de visitas semanais dos amigos solidários.

1.453

251

visitas de familiares
às idosas

atividades culturais
e passeios

17

93

157

1.588

eventos internos,
incluindo aniversários,
datas festivas e outras
celebrações

voluntários nas
oficinas ocupacionais
e culturais ao longo
do ano

612

atualização de
documentos,
BPC, pensões e
aposentadorias

reuniões
familiares

atendimentos de
cuidados estéticos,
cabelos, podologia
e massagem

36

voluntários
no projeto
Amigo Solidário

Suporte emocional humanizado
Com o foco em preservar e promover a saúde e o bem-estar emocional das moradoras, foram realizadas avaliações do
estado mental e atendimentos psicológicos individuais e grupais. Realizaram-se diversas oficinas ocupacionais, de lazer
e culturais com a participação de voluntários, as quais tiveram como resultado o estímulo à socialização, a preservação
cognitiva e da coordenação motora, o despertar de talentos, a melhora na autoestima e na qualidade de vida das idosas.

175

avaliações do estado
mental de idosas

1.427

oficinas de
voluntariado
realizadas

544

atendimentos psicológicos
individuais

262

atendimentos psicológicos
em grupo

Oficinas realizadas:
• Pintura

• Tapeçaria

• Podologia

• Palhaçaria

• Contação de Histórias

• Escola da Vovó

• Horta Terapêutica

• Clube da Leitura

• Artesanato

• Costura

• Cão Amigo

• Hora da música

• Dança Sênior

• Manicure

• Gaiteiros

• Amigo solidário

Alimentação saudável com
acompanhamento nutricional
A segurança alimentar e nutricional das idosas acolhidas é um dos pilares de atendimento do Asilo São Vicente
de Paulo. Diariamente, foram servidas refeições em quantidade e qualidade adequadas para uma vida saudável,
considerando, de forma humanizada, suas preferências e cultura alimentar. A instituição dispõe de cozinha estruturada
com equipamentos industriais que atendem à demanda de aproximadamente 1.500 refeições ao dia para as idosas e
colaboradores. O cardápio das idosas contempla cinco refeições diárias, hidratação e suplementação distribuída para
moradoras de baixo peso em risco nutricional. A equipe prepara a alimentação de acordo com a dieta prescrita pela
nutricionista: baixo teor de sódio, controle glicêmico, dietas isentas de lactose, entre outras.

3.285.000

300

13.590

14.400

pães de forma

unidades de
salgados

39.785

550

refeições

litros de café com
leite e café preto

Acompanhamento
nutricional diário
Realizaram-se mensalmente as avaliações
antropométricas e dietéticas das idosas. As medidas
coletadas possibilitaram o cálculo mensal de
necessidades energéticas basais, as necessidades
energéticas diárias, o diagnóstico nutricional e a
prescrição das dietas individualizadas.

1.613

avaliações e atendimentos
nutricionais

kg de torta salgada

kg de bolo de
vários sabores

Cuidados diários com saúde e bem-estar
Os membros da equipe médica e de enfermagem proporcionaram maior qualidade de vida às moradoras, atuando
na prevenção, na cura, na reabilitação e na paliação, conforme cada quadro clínico, com atendimento humanizado
e individualizado.
Realizaram-se diariamente: consultas médicas e de enfermagem, verificação de sinais vitais, curativos,
administração de medicamentos, atendimento humanizado aos quadros clínicos paliativos, entre outros
procedimentos para a garantia de saúde e bem-estar das idosas.
Contamos com a parceria da rede pública de saúde municipal para consultas e exames especializados e
atendimento a situações de saúde agravadas que necessitaram de internamento. Além disso, os tratamentos
odontológicos foram realizados por meio de parceria com dentistas voluntários e da rede pública.
O atendimento humanizado contou com o apoio da família. Periodicamente, houve reuniões para orientações
e informações da equipe médica e de enfermagem sobre o quadro clínico e a necessidade de alterações na
medicação.

687

consultas
médicas

1.080

avaliações de
enfermagem

4.024
curativos

309.330
medicamentos
administrados

31
avaliações para novos
acolhimentos

36

reuniões da equipe de
Cuidados Especiais
com familiares

Apoio e acompanhamento às moradoras
nas Atividades de Vida Diária
Em 2019, as mais de 60 cuidadoras de idosas do Asilo São Vicente de Paulo acompanharam as moradoras
nas atividades de vida diária, incluindo auxílio na alimentação, higiene pessoal, locomoção, lazer e o
acompanhamento em consultas médicas e exames, garantindo conforto, segurança e qualidade de vida
no acolhimento institucional. O auxílio nas atividades de vida diária promoveu a valorização da autoestima,
o incentivo à autonomia e à independência, respeitando a individualidade e a identidade de cada
moradora.
O acolhimento das novas moradoras em 2019 foi realizado de forma humanizada, com a avaliação
multidisciplinar, a identificação do perfil da idosa, a escolha do quarto para a melhor adaptação e
socialização, a apresentação das dependências da ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos),
bem como das demais moradoras e dos funcionários, entre outras práticas para as boas-vindas.

384

consultas médicas
externas acompanhadas

107.520
fraldas
geriátricas

960

hidratantes
corporais

8.112

unidades de produtos
de higiene pessoal

Estímulos à mobilidade, ao equilíbrio
e à consciência corporal
O acolhimento institucional, ao longo de 2019, promoveu o incentivo e a manutenção da funcionalidade motora das
idosas, melhorando a qualidade de vida. O atendimento fisioterapêutico incluiu avaliações, atendimentos individuais
e em grupo, caminhadas e oficinas do movimento. Todos os resultados impactaram na melhora do desempenho
motor das idosas, proporcionando também a socialização, a melhora da consciência corporal e a manutenção do
equilíbrio, da força e da propriocepção (capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo).

Resultados práticos evidenciados nas atividades
de Fisioterapia:
• Aumento ou manutenção da amplitude de
movimento;
• Aumento ou manutenção da força muscular
suficiente para o nível de função das idosas;
• Aumento da resistência física para todas as
atividades funcionais;
• Promoção da independência e de um melhor
desempenho em todas as atividades de vida diária,
incluindo mobilidade no leito e transferências nas
diversas posturas;
• Melhora da eficiência e segurança no padrão de
marcha;
• E aumento de estabilidade articular e do equilíbrio,
visando à recuperação ou a manutenção da
autonomia.

322

avaliações fisioterapêuticas

1.770

atendimentos fisioterapêuticos
individuais

169

oficinas do movimento, totalizando
3.052 atendimentos

37

caminhadas

Garantindo direitos de
saúde e bem-estar
O atendimento farmacêutico no Asilo São Vicente Paulo, em 2019, proporcionou às moradoras a
garantia de tratamento medicamentoso seguro, pois a correta dispensação dos medicamentos
de acordo com a necessidade, na dose correta e para o paciente correto, seguiu rigorosamente a
prescrição médica e as regras de segurança do paciente do Ministério da Saúde.
Diariamente, a farmácia realizou o fracionamento dos medicamentos, garantindo segurança
no controle e na administração das doses, diminuindo os riscos associados à terapêutica
medicamentosa. Também foi realizado, de forma adequada, o fornecimento de materiais médicos
essenciais ao atendimento das moradoras.

1.453

43.619

83.703

523.000

comprimidos e cápsulas
fracionados diariamente

medicamentos e materiais
médicos recebidos por doação

Endereço:
Rua São Vicente, 100, Juvevê
Curitiba - PR
Telefone: (41) 3313-5353
E-mail: asilo@asilosaovicente.org.br
Site: www.asilosaovicente.org.br
asilosaovicentecuritiba
asilosaovicentecuritiba

materiais médicos e hospitalares
e medicamentos

materiais médicos e hospitalares
e medicamentos dispensados

Centro
Dia
34

idosos
atendidos
ao longo
do ano

363

oficinas
realizadas

129

passeios
e eventos
festivos

Qualidade de
vida para o idoso,
mantendo o
convívio com a
família

O Centro Dia do Asilo São Vicente de Paulo proporcionou a 34 idosos
um espaço de acolhimento, proteção, convivência comunitária e de
acompanhamento das suas atividades de vida diária. Por meio de atividades
socioassistenciais o vínculo familiar foi fortalecido, prevenindo o acolhimento
institucional precoce, a violência intrafamiliar e a segregação social do idoso.
A equipe assegurou o direito da pessoa idosa à convivência familiar e
comunitária, através da promoção da socialização e da integração, gerando a
melhora na qualidade de vida dos idosos semidependentes e independentes,
seus cuidadores e suas famílias, favorecendo a qualidade de vida do público
atendido e promovendo apoio às famílias na tarefa do cuidar.

Foram realizadas ao longo de 2019:

14 entrevistas sociais com o idoso
Através dessas foram obtidas informações sobre o idoso e
seus familiares, conhecendo a dinâmica das suas relações,
identificando a necessidade de acompanhamento e possíveis
encaminhamentos à rede de proteção socioassistencial.

12 rodas de conversa
Com assuntos pertinentes a relacionamentos interpessoais,
conviver com as diferenças, compreensão, compaixão e
respeito.

51 oficinas de trabalhos manuais
Realizadas pela terapeuta ocupacional e pela equipe
do Centro Dia, trabalhando a coordenação motora fina,
visomotora, movimento em pinça e a cognição, por meio
da pintura, desenho, recorte e colagem.

55 oficinas do movimento
Realizadas pela fisioterapeuta, trabalhando mobilidade,
equilíbrio, força muscular, coordenação motora ampla e
lateralidade.

25 oficinas de arte-terapia
Estimularam a memória, a motricidade fina e visomotora
e o movimento em pinça, por meio de atividades como
desenho, pintura, recorte, colagem, trabalho com argila
e papel machê.

37 oficinas de contação de histórias
Resgataram os valores culturais dos idosos, a memória
educacional familiar e a relação interpessoal e
intergeracional dos idosos. A contação de histórias foi
realizada em parceria com voluntários da “Casa do
Contador de Histórias”.

140 atividades de jogos
Promoveram a socialização, a integração, o lazer e a
estimulação cognitiva do grupo.

38 oficinas da memória escrita
Trabalharam a cognição e a memória, estimulando a
compreensão e a coordenação motora fina e visomotora,
por meio da escrita.

111 passeios externos e no jardim
Os passeios no jardim propiciaram o banho de sol, a
caminhada e roda de conversa. Também foram promovidas
visitas ao Museu Oscar Niemeyer (MON), Parque Barigui e
Museu da Vida.

18 festas temáticas
Promoveram a integração dos idosos do Centro Dia com as
moradoras do asilo e com a comunidade.

15 oficinas socioeducativa
Trabalharam a promoção do acolhimento, afetividade e
interação social entre o grupo.

8 oficinas de reminiscências
As atividades desenvolvidas foram de rodas de
conversa sobre fotografias antigas e recorte e
colagem de imagens simbólicas em revistas.

24 oficinas de expressão corporal
Trabalharam movimentos através da dança, gestos,
exercícios físicos, acompanhados por música.

O Centro Dia promoveu, em 2019, apoio às famílias
na tarefa do cuidar, proporcionando a diminuição
do estresse do cuidador familiar.

21 entrevistas com o familiar responsável
31 atendimentos individuais às famílias
3 reuniões com as famílias
Endereço: Anexo ao Asilo São Vicente de Paulo
Rua São Vicente, 100, Juvevê - Curitiba-PR.
Telefone: Fone: (41) 3313-5384

51 oficinas da memória oral
Trabalharam com o cognitivo e as memórias numérica,
semântica e de evocação do grupo de idosos, através de
perguntas e charadas.

18 oficinas psicomotora
Foram trabalhados aspectos psicomotores envolvendo
tonicidade, equilíbrio, lateralidade, praxia global, estruturação
espaço-temporal e noção corporal, por meio de circuitos
funcionais.

41 atividades de dança sênior
Fortaleceram a coordenação motora ampla, a lateralidade
e o ritmo.

Projeto
Intergeracional
Promovendo convivência e a troca de experiência
Em 2019, o projeto de convivência intergeracional
promoveu encontros entre idosas, crianças, adolescentes
e jovens, com o intuito de promover a convivência,
integração, troca de experiências e a valorização da
pessoa idosa.
O projeto intergeracional se tornou uma das oficinas de
extrema importância no Asilo São Vicente de Paulo, Centro
Dia e Centro de Educação Infantil Bom Pastor. Houve
inúmeros benefícios, tanto para a pessoa idosa, quanto

para as crianças, adolescentes e jovens. Com a atividade
foi possível trazer às crianças e aos jovens a importância da
valorização da pessoa idosa.
O Asilo São Vicente de Paulo recebeu a procura de várias
escolas, de grupos organizados e de outros projetos
sociais em 2019 para realizar ações intergeracionais. Foram
realizadas atividades lúdicas como bingo, cafés da tarde,
produções artísticas, contação de história, festas, jogos
e brincadeiras, além de rodas de conversas, trocas de

experiências, demonstrações de carinho e construção de
novas amizades. Em especial, a Associação Acridas e o
Colégio Marista, que atendem crianças e adolescentes,
realizaram visitas periódicas às idosas no Asilo São Vicente
de Paulo, o que possibilitou a efetivação de vínculos de
amizades entre as crianças e idosas acolhidas. Observouse a cada encontro o fortalecimento de vínculos afetivos.
O Centro de Educação Infantil Bom Pastor realizou
atividade de integração com a família, recebendo os
avós das crianças para aproximarem-se das atividades
escolares, reforçando a importância da convivência
intergeracional. A participação dos avós no processo de
desenvolvimento da criança é de suma importância, pois
reforça a identidade, a transmissão de valores, bem como
fortalece o vínculo entre as gerações.
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encontros
intergeracionais
no Asilo São
Vicente de Paulo

Em 2019, as atividades intergeracionais proporcionaram
excelentes resultados, ampliando conhecimentos,
aprofundando temáticas sobre o direito do idoso,
e trouxeram benefícios da união da experiência da
pessoa idosa com a esperteza e vivacidade das
crianças e adolescentes.
Ao final dos encontros as pessoas idosas
demonstraram-se mais alegres e com interesse em
aprender coisas novas. As crianças ficaram mais
calmas, respeitosas umas com as outras e curiosas em
relação à pessoa idosa. Os participantes do projeto,
a cada encontro, se aproximaram mais e todos se
dedicaram às atividades propostas, colocando em
prática a autonomia e suas habilidades.

37

encontros
com os alunos
da PUC no
Centro Dia

4

integrações com
as famílias com a
participação dos avós
no Cei Bom Pastor

Relato dos participantes do Colégio Marista após a visita no Asilo:
“Conhecemos um Lar cheio de histórias, onde residem várias princesas repletas de sonhos e fantasias. Pudemos estar com
elas por diversas vezes, em especial, neste sábado, dia 30 de novembro de 2019, para compartilharmos alegria e muito
carinho. Muitas foram as emoções, cantamos, brincamos e também choramos juntas, pois sabíamos que o nosso Projeto
de Intervenção Social havia chegado ao final, mas a aprendizagem adquirida seria eterna. Aprendemos que: Amar é ser
lembrado, cuidado e respeitado por todos, todos os dias! Quantas histórias guardadas, quantos momentos
marcantes e quanta experiência de vida! Obrigada nossas novas amigas do Asilo São Vicente de Paulo
pelos momentos únicos, de amor, carinho, felicidade e
principalmente respeito. Foram esses momentos que
marcaram o nosso projeto, a nossa história, nos
enchendo de lembranças, sentimentos, saudades e
grandes aprendizagens. Os bons momentos existem
para que pessoas especiais como vocês sejam
eternas em nossos corações”.
Equipe Colégio Marista (crianças e professoras)

Restaurantes
Populares
“Contribuir com a garantia do direito de todas as pessoas ao acesso a alimentos de qualidade,
em quantidades suficientes e de modo permanente, com base em práticas alimentares
saudáveis, devendo se realizar em bases sustentáveis”: É com essa premissa de atuação
na área da Segurança Alimentar e Nutricional que a Ação Social do Paraná administra três
unidades de Restaurantes Populares em Curitiba, localizados nos bairros Centro, Fazendinha
e Sítio Cercado. Nesses locais são servidas em torno de 4 mil refeições por dia.

2019: Alimentação saudável e acessível
Os restaurantes populares de Curitiba, no ano de 2019, serviram diariamente alimentação
saudável em quantidade e qualidade nutricionais necessárias à população usuária.
O cardápio balanceado com refeições saudáveis, com alto valor nutricional, a preços
acessíveis para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, possibilitou a
melhora na qualidade de vida e saúde dos usuários.

Unidades
Administradas
pela ASP:
Matriz:
Praça Rui Barbosa
Fazendinha:
Rua Raul Pompéia, 190
Sítio Cercado:
Rua Mercúrio, nº 420

Qual foi o público beneficiado em
2019 nos Restaurantes Populares
administrados pela ASP?
A pesquisa que avaliou o perfil do público dos três Restaurantes
Populares, realizada em 2019, revela que a maioria dos usuários
tem mais de 60 anos (39%) e mais da metade (55%) possui mais
de 51 anos.
As pessoas que moram sozinhas também são maioria dentre os
usuários, representando 35% dos que responderam à pesquisa.
Lares com duas pessoas são 29%, com três pessoas 20%, com
quatro pessoas são 9% e em 7% das casas moram cinco ou mais
pessoas.

Perfil dos frequentadores por idade:
18 a 27 anos

10%

A pesquisa revelou também a renda per capita dos usuários,
apontando em algumas situações que a renda total dividida pelos
moradores da casa representa menos de um salário mínimo por
pessoa.
Esses dados reforçam a importância dos Restaurantes Populares
no servimento de refeições saudáveis e de qualidade para a
população que mais necessita, a um preço acessível – o custo da
refeição é de R$3,00. Dessa forma, os Restaurantes contribuem
para a redução da situação de insegurança alimentar.

12%

Mais de
60 anos

39%
23%
16%

51 a 60 anos

36 a 50 anos

Quantas pessoas moram na casa do entrevistado:
5 ou mais pessoas
4 pessoas

9%

No quesito escolaridade, 57% concluíram o Ensino Médio, sendo
que, entre esses, 14% possuem ensino superior completo. Dos
entrevistados, 41% não concluíram o Ensino Médio.
Outro dado que merece destaque é a renda dos frequentadores.
Na unidade do Fazendinha, 79,51% dos usuários têm uma renda
menor ou igual ao salário mínimo (que em 2019 era de R$998,00).
Na Matriz, 66,17% estão nessa mesma faixa de renda. Já no Sítio
Cercado a maioria dos usuários (42,47%) recebe entre 1 e 2 salários
mínimos por mês, enquanto 40,18% recebem valor igual ou inferior
ao mínimo.

28 a 35 anos

1 pessoa

7%

35%

20%
3 pessoas

29%

2 pessoas

Escolaridade:
Não Declarou

Superior
Completo
Superior
Incompleto

14%

4%

Fundamental
Incompleto

2%
10%

20%
Ens. Médio
Completo

39%

11%

Fundamental
Completo

Ens. Médio
Incompleto

Renda do usuário:
Não Declarou

Superior
Completo

Renda do usuário por unidade:
Menor ou igual
a R$998,00

De R$ 999,00
a R$ 1996,00

De R$1997,00
a R$ 2994,00

De R$ 2995,00
à R$ 3992,00

Matriz

66,17%

8,77%

21,55%

3,26%

Sítio Cercado

40,18%

42,47%

17,35%

0,00%

Fazendinha

79,51%

2,44%

18,05%

0,00%

Superior
Incompleto

4%

14%

Fundamental
Incompleto

2%
10%

20%
Ens. Médio
Completo

39%

11%

Fundamental
Completo

Ens. Médio
Incompleto

Total de refeições
servidas em 2019

736.309

refeições servidas

Matriz:

Fazendinha:

Sítio Cercado:

406.423 refeições servidas

162.279 refeições servidas

167.607 refeições servidas

* atingiu 91,4% da
capacidade de atendimento

* atingiu 82,1% da
capacidade de atendimento

* atingiu 84,8% da
capacidade de atendimento

Matriz:

Fazendinha:

Sítio Cercado:

97.542 kg de Arroz

38.946 kg de Arroz

40.226 kg de Arroz

73.156 kg de Feijão

29.210 kg de Feijão

30.169 kg de Feijão

46.739 kg de Guarnição

18.662 kg de Guarnição

19.275 kg de Guarnição

63.808 kg de Carne

25.477 kg de Carne

26.314 kg de Carne

32.920 kg de Salada

13.144 kg de Salada

13.576 kg de Salada

71.124 kg de Frutas

28.398 kg de Frutas

29.331 kg de Frutas

Educação Alimentar e Nutricional
Além da atividade de produção e distribuição de refeições, os Restaurantes Populares administrados pela ASP
realizaram atividades de educação alimentar e nutricional, contribuindo para o desenvolvimento social do território e
fortalecendo sua característica de estrutura multifuncional dentro da perspectiva do Sistema de Segurança Alimentar
e Nutricional. As ações educativas envolveram palestras e a abordagem dos usuários. Foram distribuídos fôlderes com
temas com potencial de combater a fome e contribuir para hábitos alimentares saudáveis, promovendo a saúde e
contribuindo para o enfrentamento de doenças e agravos não transmissíveis.

Temas abordados:
• Aleitamento Materno;
• Hipertensão e o consumo consciente do sal de cozinha;
• Obesidade Infantil;
• Carboidratos, principais fontes;
• Avitaminose;
• TPM - Tensão Pré-Menstrual;

Participantes das
ações educativas:
Capacitação para
Qualidade do atendimento
Para melhor atendimento da população
usuária dos Restaurantes Populares a equipe
passou por um programa de treinamento
durante todo o ano de 2019, com uma
capacitação por semana, com temas voltados
ao aperfeiçoamento de procedimentos
da produção, segurança e qualidade de
atendimento.
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momentos de treinamento
para a equipe em cada
Restaurante Popular

• Frutas e verduras da estação;
• Constipação Intestinal;
• Nutrição na doença renal;
• Alimentação saudável na prevenção do câncer de mama;
• Alimentação saudável na prevenção do câncer de próstata;
• Ômega 3 e 6.

Restaurante Popular Fazendinha: 215 usuários nas palestras
Restaurante Popular Matriz: 257 usuários nas palestras
Restaurante Popular Sítio Cercado: 193 usuários nas palestras

Treinamento e
Desenvolvimento
O setor de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) da ASP teve como objetivo, durante
o ano de 2019, contribuir no processo da consciência do colaborador sobre sua
prática profissional. As atividades do setor estão alinhadas à missão, visão e valores da
instituição, gerando resultados que refletem na qualificação do atendimento humanizado
à população beneficiada pelas unidades da ASP.
Os treinamentos foram realizados com gestores, supervisores, técnicos e demais
colaboradores em todas as unidades: Asilo São Vicente de Paulo, Centro Dia,
Restaurantes Populares (Matriz, Fazendinha e Sítio Cercado) e Centro de Educação
Infantil Bom Pastor.

726 horas

de Treinamento e
Desenvolvimento
aplicado com os
colaboradores

Temas abordados durante os treinamentos:
• Educação
• Trabalho em Equipe

• Comprometimento
• Engajamento

• Liderança
• Integração

• Saúde Mental
• Treinamentos obrigatórios

Ações desenvolvidas pelo setor de T&D durante o ano de 2019
Atendimento individual:

123 atendimentos
26 colaboradores

Desenvolvimento de supervisores, gestores e técnicos
da Ação Social do Paraná.

Feedback:
Acompanhamento do processo de Treinamento e Desenvolvimento
realizado junto à coordenação geral da ASP ou à gestão das unidades.

73 atendimentos
25 participantes

Capacitações e oficinas:
Participação de supervisores e técnicos em treinamentos durante
a Semana de Capacitação (CapacitASP) e realização de etapas de
formação continuada com Equipe Pedagógica do CEI Bom Pastor.

60 treinamentos/oficinas
62 participantes

Temas abordados nas capacitações:
CapacitASP - formação para gestão,
supervisão e equipe técnica: A influência
do ego no desenvolvimento profissional;
Missão, Visão e Valores (Pessoal e
Profissional); Agilidade Emocional;
Fazendo o uso do pensamento positivo;
A importância do relacionamento
interpessoal; Qual é o seu legado?;
Feedback; Saúde mental: Ansiedade.

Formação Continuada no CEI Bom Pastor:
Um olhar sensível sobre a Educação
Infantil; Autismo; O professor e o desafio
de ser criativo; Cuidar é papel de quem?;
Alimentação e nutrição infantil; A
importância do afeto no desenvolvimento
da criança; A família e a escola, um
relacionamento de sucesso; Fazendo o
uso do pensamento positivo.

Treinamentos no Asilo São
Vicente Paulo: Missão e valores
pessoais e profissionais; O meu
papel dentro do Asilo São Vicente
de Paulo; O poder da empatia nas
relações; O stress no ambiente de
trabalho; Envelhecimento humano:
Como ele acontece?; Demências.

Palestras de
conscientização
sobre Saúde Mental:

8 oficinas
241 participantes

Oficinas sobre ‘Cuidar’ para
equipe do CEI Bom Pastor
e pais ou responsáveis:

9 palestras/oficinas
34 participantes

Treinamento
sobre Mediação
de Conflitos

17 atendimentos
14 participantes

Integração de
colaboradores

79 integrações
230 participantes

Treinamentos obrigatórios:
Brigada de Incêndio, CIPA e SIPAT.
Nos treinamentos realizados com a equipe de brigadistas do
Asilo foram abordados os seguintes temas: identificação da
situação de sinistro; alarme/abandono de área; acionamento
do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa; primeiros socorros;
combate ao princípio de incêndio; recepção e orientação ao
Corpo de Bombeiros; e casos de sinistros em hospitais.

76 treinamentos
229 participantes

Controle Social
Papel democrático na
defesa e garantia de direitos
A Ação Social do Paraná, no ano de 2019, preocupou-se em integrar ativamente os
espaços de controle social nas esferas municipal, estadual e nacional, entendendo
seu papel democrático na defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes,
dos idosos e das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Semanalmente, a equipe técnica da instituição se dedicou a participações em conselhos,
fóruns e conferências, buscando o fortalecimento das políticas públicas de Assistência
Social, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional.
Em 2019, destaca-se a criação da Comissão Interna de Controle Social – CICS, que a
partir do mês de agosto reuniu-se mensalmente para discutir e trocar informações sobre
as diversas esferas do controle social em que a ASP está representada.

ASP
presente em
Conselhos,
Conferências,
Fóruns e Eleições

Ao longo do ano a Ação Social do Paraná esteve
representada nas seguintes instâncias:
CONSELHOS:

CONFERÊNCIAS:

• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional
11 reuniões ordinárias e 11 reuniões de diretoria
executiva
Conselheiras: Tammy R. Kochanny e Jéssica de Lima

• Conferência Municipal de Assistência Social

• Conselho Municipal de Saúde
11 reuniões ordinárias - 04 extraordinárias – 11
reuniões da Comissão de Assistência à Saúde
Conselheiras: Claudia Costa Carneiro e Dirce Luz

• Conferência Municipal de Saúde
• Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
de Curitiba
• Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional
de Curitiba e Região Metropolitana
• Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
• Conferência Nacional Democrática de Assistência Social

• Conselho Municipal de Assistência Social
Acompanhamento como ouvinte

• Conferência Nacional de Saúde – participamos da 16ª
Conferência Nacional de Saúde. Integramos a organização da
Conferência por meio da Comissão de Infraestrutura. Foram
realizadas 6 reuniões de trabalho preparatório

• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Acompanhamento como ouvinte

FÓRUNS:

• Comissão Regional de Segurança Alimentar e
Nutricional
10 reuniões ordinárias
Conselheira: Tammy R. Kochanny e Jéssica de Lima
• Conselho Estadual do Direito do Idoso
11 reuniões ordinárias. Participação na Comissão
de Políticas Públicas e na Comissão de
Acompanhamento a Conselhos Municipais
Conselheiros: José Araújo da Silva-Presidente e
Claudia Costa Carneiro
• Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional
04 reuniões ordinárias
Conselheira: Tammy R. Kochanny

• Fórum Paranaense da Pessoa Idosa – FPPI
Participação: Coordenação Geral. Representante: José Araujo
da Silva
5 reuniões ordinárias presenciais e por internet
• Fórum Nacional Permanente pelos Direitos da Pessoa Idosa
Membro Titular da Coordenação Nacional. Representante:
Jose Araújo da Silva (tesoureiro)
03 reuniões e participação na fundação do Fórum do Idoso
do Distrito Federal
• Participação em reunião com presidência da Comissão do
Idoso (CIDOSO) da Câmara Federal.
Assunto: Conselho Nacional da Pessoa Idosa

ELEIÇÕES:
A ASP conta com representantes eleitos para representar a
sociedade civil nos seguintes conselhos:

• Conselho Estadual da Criança e do Adolescente
06 reuniões ordinárias - 01 extraordinária
Conselheiros: Gisele Figueiredo e Frede Henrique Dias

• Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
– Biênio 2019-2021

• Conselho Nacional de Saúde
12 Reuniões ordinárias. Participamos da Comissão
de Ciclos de Vida em 4 reuniões
Conselheiro: José Araújo da Silva

• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – Biênio
2020-2021

• Conselho Municipal de Assistência Social – Biênio
2020-2021

• Conselho Municipal de Saúde – Biênio 2020-2021

Asilo São Vicente
de Paulo lança
plataforma para
facilitar as doações
Seja você
também um
defensor dos
direitos da
pessoa idosa.
É esse o convite que o Asilo São Vicente de
Paulo lança à comunidade ao disponibilizar
sua plataforma para recebimento de doações.
A plataforma, que pode ser acessada pelo
endereço asilosaovicente.colabore.org, é
voltada para a arrecadação de valores que
serão revertidos em itens que proporcionarão
cuidados com a alimentação, segurança, saúde
e dignidade das idosas acolhidas.

O objetivo da plataforma é incentivar a solidariedade da
comunidade, facilitando o processo de doação através de
variados meios de pagamento, que podem ser realizados de
forma única ou mensal.
O Asilo São Vicente de Paulo de Curitiba está em atividade desde
1926 e atualmente acolhe 150 idosas, promovendo acolhimento
humanizado e de qualidade.
Para ser parceiro na missão da instituição, acesse asilosaovicente.
colabore.org, cadastre-se e faça a sua doação.
Em caso de dúvida ou informações adicionais, entre em
contato conosco pelo telefone (41) 3313-5353, (41) 98490-0170
(WhatsApp), pelo e-mail asilo@asilosaovicente.org.br ou através
de nossas redes sociais: @asilosaovicentecuritiba

Acesse:

Apoie a Ação Social
do Paraná
Para mantermos em funcionamento nossas atividades e ampliarmos
nosso trabalho social, precisamos da colaboração da comunidade.
Existe uma série de possibilidades de contribuição ao trabalho da ASP no sentido de
construir uma sociedade mais justa e igualitária.
Contamos com a sua solidariedade!

Nota Paraná
Doe Cupons Fiscais
1 – A cada compra que você realizar, solicite a Nota Fiscal sem cadastrar o CPF.
2 – Acesse o site notaparana.pr.gov.br ou utilize o aplicativo ‘Nota Paraná’.
3 – Localize a opção ‘Minha Doação -> doar notas’ e escolha a Ação Social do Paraná
ou digite o CNPJ 76.712.918/0001-25.
4 – Doe a NF digitando a chave ou usando o leitor de QR Code (via app).
Se preferir, traga sua Nota ou Cupom Fiscal sem cadastrar o CPF diretamente aos
endereços das unidades mantidas pela da Ação Social do Paraná.
Importante: há um prazo de 30 dias da data da compra para a doação.
Saiba mais em aspr.org.br/notaparana

Seja um ponto de coleta
Coloque uma urna personalizada em seu estabelecimento comercial, para
recolhimento das Notas Fiscais sem CPF. Sua atitude em benefício de nossas
moradoras será reconhecida em nossos canais de comunicação.

Baixe o app

Nota Curitibana
Cadastre-se em nota.curitiba.pr.gov.br e indique a
Ação Social do Paraná (ASP - Asilo São Vicente de Paulo)
como 1ª entidade no campo “Entidades de Assistência Social”.
Basta realizar o cadastro uma única vez para começar a acumular créditos para abater o IPTU,
concorrer a prêmios e se for sorteado nossa instituição ganha também. Você também pode
utilizar o app “Nota Curitibana”. Saiba mais em aspr.org.br/notacuritibana

Doações Diretas
Ação Social do Paraná. CNPJ: 76.712.918/0001-25

Banco Itaú:
Agência: 0274
Conta Corrente: 77798-6
Banco Bradesco:
Agência: 2394-9
Conta Corrente: 14293-0
Banco Caixa Econômica Federal:
Agência: 1633
Conta Poupança: 2854-8 op. 013
Banco do Brasil:
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 28267-7

DOAÇÕES ONLINE
Acesse o link para doação
online no site aspr.org.br ou
utilize o QR Code o lado.

Saiba mais

Doações dedutíveis do Imposto de Renda
Durante o ano todo você pode realizar uma doação e utilizá-la para abater
uma parte do seu Imposto de Renda, beneficiando os projetos da Ação Social
do Paraná cadastrados no Fundo Municipal e Estadual da Pessoa Idosa ou da
Criança e do Adolescente.
• Pessoa Jurídica pode destinar até 1% do imposto devido no lucro real.
• Pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido.
Para utilizar seu Imposto de Renda aos nossos projetos é necessário realizar a
doação por meio dos formulários disponíveis em aspr.org.br/impostoderenda
e guardar o comprovante para abater o valor na próxima declaração do IR.
* Nos meses de março e abril é possível a destinação de até 3% diretamente pelo
programa da Declaração da Receita Federal (pessoa física).

Saiba mais em
aspr.org.br/impostoderenda
Veja aqui mais informações e
acesse os formulários:

Doação com dedução
fiscal para empresas
A Lei 9.249/1995 define que as empresas podem
fazer a doação de até 2% do seu lucro operacional
diretamente na conta bancária da Ação Social do
Paraná.
Em paralelo ao depósito, a ASP entrega
à empresa doadora uma declaração
de doação conforme o modelo
fornecido pela Secretaria da
Receita Federal (Art. 13, § 2º).
A prestação de contas da empresa
acontece pelos comprovantes
bancários de depósito e pela
declaração entregue pela
entidade.

Doações de itens diversos
Em nossas unidades e projetos, são necessários constantemente itens como:

Alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, fraldas geriátricas.
Roupas e móveis também contribuem para serem destinados à nossa população
atendida ou serem revendidos em nosso bazar, gerando receitas importantes.
Agende sua doação pelo telefone: (41) 3313-5386.

Ficha Técnica
AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
Relatório de Atividade 2019
Coordenação Geral: Giceli Stoco
Conteúdo: Equipes técnicas das unidades de atendimento
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