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PROJETO
Melhor Idade para Todos
ROTARACT CLUB SÃO PAULO ESPRO - D. 4610
Data Hora Cadastro / Alterado em: 26/05/2018 17:05:02
Site do Clube: http://rotaractespro.wordpress.com/
E-mail do Clube: rctespro@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctespro
Justificativa:
De acordo com projeções da ONU (Fundo de Populações), ?1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estimase um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050?. No Brasil, essa projeção se confirma a partir do cenário apontado
pelo IBGE na última SIS (Síntese de Indicadores Sociais) de 2016.
Assim, surge a necessidade de espaços de acolhimento para essa população, principalmente da pessoa idosa em situação
de vulnerabilidade social, em situações de negligência familiar, com vínculos sociais fragilizados e outras formas de
violência. Um exemplo desse espaço é o CAEI MORADA SÃO JOÃO, que mantém convênio com Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social SP.
O Rotaract Club de SP Espro apoia as atividades do CAEI Morada São João, no sentido de trabalhar o fortalecimento da
autonomia, estimular os vínculos sociais, além de incentivar o desenvolvimento do protagonismo dos acolhidos,
promovendo condições para a independência e garantia de seus próprios direitos
Objetivo Geral:
Desenvolver um plano continuo de atividades para o CAEI Morada São João, envolvendo instrutores, estudantes de
psicologia e voluntários.
Objetivo Especifíco:
-Construir um booklet com dinâmicas para capacitação dos instrutores;
-Criar rede de contato entre estudantes de psicologia em SP para estágio voluntário no CAEI MSJ;
-Utilizar Projeto MIT para DQA na rede do Espro, atraindo associados;
Categoria
Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:
Data Início:

02/07/2018

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no 0005 - Rotaractianos
Projeto:
0005 - Voluntários Adicionais
Público Alvo:

- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Instagram, Facebook, rede Espro
Parcerias:
Centro de Acolhida Especial de Idosos Morada São João, Espro

Cronograma de Atividades:
02/07/2018

Descrição:
O Rotaract Club Espro montará um booklet com dinâmicas para os instrutores do CAEI MSJ, depois montará uma agenda,
de 1 encontro por mês, a partir de julho/2018, para realização das dinâmicas. Em paralelo, irá divulgar nas redes de
estudantes de Psicologia em SP a oportunidade de estágio voluntário no centro.
A partir da primeiro encontro, o clube montará, junto com a coordenação do Espro, um calendário de divulgação do clube e
do projeto MIT, como modelo para atração de novos associados.
Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/rotaractespro/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Instrutores capacitados;
Melhor convívio entre os acolhidos;
Estudante de psicologia com estágio prático;
Aumento de associados no Rotaract Espro
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- idosos, estágio, psicologia, DQA, Espro

Lições Aprendidas:
Os instrutores precisam saber reproduzir as dinâmicas e o que extrair delas;
O contrato de estágio deve ser firmado entre o estudante e a instituição, diretamente;
Os jovens do Espro precisam querer fazer parte de ambos: programa e projeto.
Resumo:
O Rotaract de SP Espro irá atuar no Centro de Acolhida para Idosos Morada São João para capacitar os instrutores a realizar
dinâmicas - sugeridas pelo clube, além de promover, entre estudantes de psicologia de SP, uma vaga de estágio voluntário
na instituição.
Paralelamente, o clube irá montar uma agenda de visitação nas salas de aula do Espro para promover o clube e o projeto
Melhor Idade para Todos, a fim de despertar interesse por ambos: programa e projeto.
Emitido em 17/02/2019
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