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Identificação da Entidade: 

Nome: Associação Irmão Joaquim 
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 901, Centro-Florianópolis/SC-CEP: 
88020-301. 
Contatos: 7222-7544- matmccéal,ig.com.br 

PLANO DE AÇÃO 2016 

ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM 

MANTENEDORA DO ASILO IRMÃO JOAQUIM 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS; 

A Associação Irmão Joaquim tem por finalidade principal manter e 
administrar o Asilo de Mendicidade Irmão Joaquim. 

OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO; 

Garantir o acolhimento, proteção, residência e sustento a pessoas com 
60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, quer por idade 
avançada, quer por estarem desprovidas de recursos econômicos e/ou 
sociais. 

ORIGEM DOS RECURSOS; 

Origem das fontes de recursos que foram utilizados na execução das 
atividades, serviços e projetos realizados. 

Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade). 

Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ percentual da 
contribuição previdenciária dos idosos abrigados). 

Privada (recursos de doações espontâneas de pessoas jurídicas e/ou 
físicas). 

Pública (recursos de convênio e parcerias com órgãos 
públicas). 

ou entidade~L 
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INFRAESTRUTURA; 

Para o atendimento, a Associação Irmão Joaquim, situada na Avenida 
Mauro Ramos, Centro, Florianópolis, conta com o espaço físico 
distribuído em: Sala de Recreação (01 ), com sofás, TV e estante, Capela 
(01 ), Refeitório (01 ), com 06 mesas, cadeiras, armário (01 ), pia e 
geladeira (01), Quartos Coletivos (16), sendo (11) com 03 camas, (03) 
com 02 camas (02) com 01 cama, Banheiros separados por sexo para 
internos (05) e funcionários (02), Consultório Médico (01 ), Posto de 
Enfermagem (01 ), com pia, armários (02) para medicamentos e materiais 
de enfermagem, espaço para guarda dos prontuários dos internos e 
bancada para escrituração, Sala de Nebulização (01 ), com pia, torpedos 
de oxigênio, kits para nebulização, Enfermaria (01 ), com 04 camas, 
almoxarifado (01 ), Dispensa (01 ), Sala de Reuniões (01 ), Secretária (01) 
e Sala de Fisioterapia (01) completa. 
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CARGO/FUNÇÃO 
Enfermeira 

' 

Técnica Enfermagem 

Fisioterapeuta 

Nutricionista 

Cozinheira 

Aux. Cozinha 
/> 

Secretária Executiva 

Porteiro 

Lavadeira 

Aux. Manutenção 

Pintor 

MÉDICO 

DENTISTA 

PSICOLOGA 
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FUNCIONÁRIOS 

QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

2 40/hs 
~-

9 40/hs 

1 16/hs 

1 44/hs 

2 40/hs 
/ 

3 44/hs 

1 44/hs' 

2 40/hs 

1 40/hs 

7 40/hs 

1 44hs 

VOLUNTARIOS 

1 4/hs 

1 4/hs 

1 4/hs 

;/! 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E 

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS: 

Nome do serviço: 

Acolhimento institucional para idosos 
Descrição: 
Recepção e acolhida inicial, solicitação da vaga por idoso ou familiar, 
triagem, abordando critérios de admissão; 
Abrigamento aos institucionalizados ; 
Todos participam dos serviços da rede pública municipal, estadual, 
federal e pela rede privada; 
A instituição adota para os cuidados com os idosos a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem Resolução cofen-358/2009;que abrange 
avaliação ,histórico, diagnóstico ,planejamento e execução do plano de 
cuidados sendo atualizada conforme prioridades e necessidades 
diariamente supervisionado por Enfermeira responsável técnica e 
assistencial; executado por equipe de enfermagem em tempo integral 
,participando ,realizando a assistência assegurando a continuidade do 
atendimento, proporcionando qualidade de vida, saúde e bem estar aos 
pacientes; 
Atendimento da equipe multidisciplinar 
As questões sociais são atribuídas com visitas diárias, saídas com 
autorização, festas , grupos voluntários, participação em atividades 
culturais, lazer e outras, atividades diárias e agendadas ; 
Atividades recreativas , beleza e bem estar (manicure, pedicure, corte e 
escova de cabelos e corte de barba); 
Projeto cão amigo ,visitas quinzenais (voluntários trazem cães para 
alegrar e conviver com os idosos); 
Projeto- Fita floripa; 
Apresentação teatral ( anual); 
Vereadores Mirim (Câmara Municipal), visita , oferecem doações, 
mantimentos, produtos de higiene e conforto e outros); 
Passeios externos , realizados conforme a disponibilidade de ônibus 
adaptados e voluntários acompanhando os residentes; 
Atividades de apoio religioso, diariamente, no período matutino ( 09:30), 
os residentes se reúnem para um momento de oração, a reza do terço e 
no período vespertino de segunda a sextas-feiras às 17:00hs e aos 
domingos pela manhã, participam da missa na Capela anexa à 
Instituição junto com a comunidade ( para os católicos) , para aqueles f Ç 
seguem outras religiões, recebem visitas de pastores, irmãos das V-
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igrejas que frequentam e os que têm condições de sair da instituição 
participam diretamente nas suas comunidades religiosas; 
Atividades física ,a ILPI é atendida pelo Programa " viver Ativo" (AIJ
PMF) - Promover atividades físicas que contribuam com as atividades 
de vida diária e estimulem a integração entre os residentes, os 
encontros acontecem duas vezes na semana ( terças e sextasr feiras às 
14:00 às 15:00hs); 
São realizadas articulações e parcerias com outras organizações com a 
mesma finalidade e outras com o objetivo de trocar experiências e 
sugestões de atividades; 
Fortalecer a solidariedade mediante a equidade e a reciprocidade; 
Sendo nossos objetivos , atendimento qualificado e íntegro, acolhimento 
dentro das necessidades, conforme critérios estabelecidos, garantindo 
acolhimento, proteção, residência e sustento a pessoa com 60 anos ou 
mais, de ambos os sexos, quer por idade avançado, quer por estarem 
desprovidos de recursos econômicos e/ou sociais. 

--~='&fi?/ 
~~BRASIL KONELL 

Presidente 


