P L A N O D E T R A B A L H O 2017
Área

Meta

CONSELHO
ADMINISTRATIVO

Articular com setores públicos, privados e
sociedade, visando o desenvolvimento da ACELB, e
legitimando os trabalhos desenvolvidos e serviços
prestados para a sociedade.
Supervisionar todas as áreas de atuação da
ACELB.
Estimular o trabalho em equipe.
Estabelecer convênio com consultoria jurídica.

CONSELHO DELIBERATIVO

ÀREA
ADMINISTRATIVA

Acompanhar e fiscalizar as ações do conselho
administrativo.

Ação
Participação em conferências, fóruns,
seminários e reuniões pertinentes juntos aos
conselhos da área.
Intervir junto aos setores da entidade, zelando
pelas normas e princípios da instituição.
Realizar reuniões periódicas com as equipes,
preservando a intersetorialidade.
Selecionar profissionais da área que tenha
perfil na defesa de direitos da pessoa com
deficiência e idosos.
Realizar reuniões mensais para análise e dar
parecer nos balanços, relatórios e atos do
conselho administrativo.

Prazo

12 Meses

12 Meses
12 Meses
06 Meses

12 Meses

Ampliar o número de atendimentos em regime de
atendimento de longa permanência de 60 para 65
residentes

Divulgar o trabalho realizado através do site,
TV, rádio e redes sociais.
Ampliar convênio com o COMUI-POA de 06
para 12 vagas para acolhimento institucional
de pessoas idosas grau de dependência III.

12 Meses

Garantir atendimento humanizado e de qualidade
aos moradores.

Promover Capacitação de RH;

12 Meses

Adequar o quadro de funcionários de acordo com
as necessidades dos idosos;

Qualificar a seleção de pessoal;
Rever carga horária;

12 Meses

Melhorar a remuneração dos Recursos Humanos.

Formar novas parceiras com órgãos públicos e
privados através de projetos, convênios e
outros.

12 Meses

Ampliar os serviços prestados aos moradores.

Utilizar e criar mecanismos que deem visibilidade e
transparência das ações e serviços da entidade.
Manter banco de dados de moradores,
funcionários, colaboradores, voluntários e doações.
ÀREA
ADMINISTRATIVA

Estimular os associados a maior participação na
ACELB.
Adquirir um veículo adaptado com no mínimo 05
lugares.

Manter o Grupo de Convivência, ampliando para
associados em dia.

Ampliar convênios com universidades para
receber estagiários;
Contratar e/ou aumentar as cargas horárias
dos profissionais das áreas de serviço social,
nutricional, educação física, fonoaudiologia,
terapia ocupacional e psicologia.
Publicar relatórios e balanços no site, e-mails
e redes sociais, afixar nos murais da
entidade, enviar por e-mail aos associados,
apoiadores e órgãos conveniados.
Cadastrar moradores, funcionários,
colaboradores, voluntários.
Cadastrar as doações recebidas.
Criar espaço de interação entre associados e
moradores;
Promover passeios periódicos com
associados em dia e moradores.
Formar novas parceiras com órgãos públicos
e privados através de projetos, convênios e
outros.
Festejar aniversário da ACELB, da Casa Lar
do Cego Idoso, realizar festas integradoras
em datas comemorativas.

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Realizar encontros semanais dos grupos de
convivência.
Dotar o interior da Casa Lar, com câmeras de
segurança, nos locais ainda não contemplados.

Instalar as câmeras em locais estratégicos.

12 Meses

Manter o controle efetivo das compras e doações
em balancete mensal.

Manter um sistema contábil para registrar as
doações e compras, e fornecer dados a
contabilidade.

12 Meses

ÀREA
ADMINISTRATIVA

Manter as publicações de informações contábeis e
financeiras da organização.

Planejar a construção da nova sede social.
Restauração e pintura externa do prédio da Casa
Lar.
PATRIMONIAL
Ampliar a área de lazer coberta.

ÁREA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA

Anexar relatório interno e balanço no site da
ACELB e deixar cópia disponível na entidade
em tinta e em braile.
Desenvolver projeto para o custeio e contratar
empresas especializadas para a referida
construção.
Angariar recursos financeiros para o custeio
dos serviços e contratar empresa
especializadas para a execução do serviço.
Angariar recursos financeiros para o custeio
dos serviços e contratar empresa
especializada para a execução do serviço.

12 meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Restaurar os dormitórios do terceiro piso.

Elaborar o projeto, angariar recursos
financeiros para o custeio dos serviços e
contratar empresa especializada para a
execução do serviço.

12 Meses

Redução de custos na manutenção da entidade.

Elaborar projetos de ampliação de placas
fotovoltaicas

12 Meses

Estimular maior comprometimento dos familiares dos
idosos institucionalizados.
SERVIÇO SOCIAL
Assessorar tecnicamente a direção da entidade e
outros departamentos.
Acompanhar o desenvolvimento das atividades
relacionadas aos moradores.

Realizar contatos com os
familiares/responsáveis;
Prestar atendimento e orientação aos
familiares/responsáveis;
Realizar reuniões com familiares/responsáveis;
Promover ações de integração entre idosos e
familiares;
Direcionar algumas horas da semana, quando
necessário, para reunião com diretores,
coordenação e equipe.
Participar das atividades voltadas aos idosos,
assessorando os coordenadores dos grupos
em suas necessidades.

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Planejar, executar e avaliar pesquisas internas.
Elaborar projetos sociais
SERVIÇO SOCIAL

Contribuir com a formação
acadêmicos de Serviço Social.

profissional

de

Realizar avaliação social a pretensos moradores.

Atuar na mediação de conflitos.

Prestar atendimento aos moradores.

MEDICA

Prestar atendimento
moradores.

clínico

geriátrico

aos

Promover orientações gerais da área de nutrição a
equipe.
NUTRIÇÂO

Promover palestras ou curso de segurança em
boas práticas de manipulação de alimentos.
Promover uma melhor qualidade de vida aos
moradores, através atividades dinâmicas.
Promover melhor qualidade de vida, proteção e
adequação ao ambiente onde residem.

Realizar juntamente com a equipe técnica
pesquisa de satisfação dos moradores
emitindo relatório da análise para diretoria.
Elaborar, monitorar e avaliar os projetos
sociais desenvolvidos na Entidade.
Receber até no máximo dois estagiários em
Serviço Social
Utilizar dos recursos instrumentais da
profissão para as avaliações;
Sistematizar em arquivo próprio de acordo
com o previsto no código de ética profissional;
Intervir sempre que necessário visando a
mediação de conflito e o bem estar dos
residentes, zelando pelas normas da
instituição.
Atender os idosos acolhendo as demandas,
realizando os encaminhamentos/intervenções
pertinentes.
Realizar avaliação clínica;
Revisão de prontuários,
Anamnese, prescrição médica, solicitação e
análise de exames.
Realizar reuniões mensais com a equipe da
cozinha (cozinheiras, auxiliar e encarregado
de estoque).
Realizar palestra ou curso trimestralmente ou
quando for substituído algum funcionário na
equipe.
Realizar trimestralmente dinâmicas juntamente
com a terapia ocupacional.
Buscando equipamentos, móveis e utensílios
para melhor adequação e conforto dos
residentes.

12 Meses
12 Meses
12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

Revisão e aprimoramento dos prontuários

Consulta de Enfermagem
ENFERMAGEM

Monitoramento e aprimoramento das ações da
equipe de enfermagem

Semana da Enfermagem

Gerenciamento de medicações

Revisar prontuários de cada morador, a fim de
confirmar e resgatar informações importantes
para o histórico de saúde dos residentes que
por ventura tenham se perdido no decorrer do
tempo com a troca de funcionários. A fim de
garantir o atendimento seguro e pleno para
cada residente
Busca identificar situações de saúde/doença,
prescrever e implementar medidas de
enfermagem que contribuam para a promoção,
prevenção, proteção da saúde, recuperação e
reabilitação, família e comunidade;
Considerando que a consulta de enfermagem
compõe-se de histórico de enfermagem,
exame físico, diagnóstico de Enfermagem,
prescrição e implementação da assistência e
evolução de enfermagem.
Acompanhar a equipe de enfermagem no seu
trabalho com o intuito de observar, sinalizar e
ensinar. Observando as dificuldades no
trabalho da equipe de enfermagem para
promover reuniões e treinamentos com a
equipe deixando o registro em ata.
Promover um evento com palestras educativas
com enfermeiros e outros profissionais da
saúde convidados. Voltado para equipe de
trabalho. Abordando temas preestabelecidos
conforme nossa realidade de atendimento,
direcionado para o melhor atendimento dos
nossos idosos.
Realizar mensalmente as prescrições médicas para
o posto de saúde, para a instituição e para
familiares. A fim de garantir o tratamento continuo
de cada morador sem que haja falta ou desperdício
de medicamento.

12 Meses

06 Meses

Bimestral

A ser
realizado
no mês de
maio

12 meses

TERAPIA OCUPACIONAL

Atendimentos individuais, em grupo e também no
leito, e oficinas terapêuticas, com os seguintes
objetivos;

Promover relações interpessoais;
Estimular visão residual;
Prevenir
deformidades;
*Prevenção
de
quedas;
Prescrição de órteses e próteses;
Incentivar, encorajar e estimular o idoso a
continuar fazendo planos, ter ambições e
aspirações;
Contribuir para o ajustamento psico-emocional
do idoso e sua expressão social;
Enfatizar os aspectos preventivos do
envelhecimento e de promoção de saúde;
Reabilitar o idoso com incapacidade física
e/ou mental.
Promover a organização cotidiana;
Amenizar a ansiedade;
Estimular aspectos cognitivos;
Resgatar a autoestima;
Oportunizar o cuidado pessoal;
Preservar habilidades;
Estimular vínculos externos;
Promover a independência e a autonomia,
Reabilitação de capacidades;
Contribuir para a inclusão social;
Favorecer a descoberta de possibilidades e *
vivências;
Estimular a superação de dificuldades e
oportunizar a reflexão;
Disponibilizar espaço de Escuta.

12 Meses

TERAPIA OCUPACIONAL

Palestras educativas e informativas e atualizações
para a equipe laborativa e comunidade em geral.

Atuando com a equipe laborativa, com
temáticas sobre processo de envelhecimento,
Alzheimer, Parkinson, Diabetes, Sexualidade
na Terceira Idade, AVC, Hipertensão, DSTs,
abordagem e toque ao idoso, citações
referentes ao estatuto do idoso, humanização,
aspectos fisiológicos no idoso, posicionamento
do idoso acamado ou com incapacidades.

12 Meses

Atendimento com qualidade

40 min. de atendimento

12 Meses

Prevenção de quedas

Exercícios para ganhar/preservar equilíbrio

12 Meses

Promover qualidade de vida e independência nas
atividades de vida diárias (AVD’s)

Exercícios adequados

12 Meses

Avaliação física de cada morador

Anamnese e exame físico

12 Meses

FISIOTERAPEUTA
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