
 

 

RELATÓRIO PARCIAL  

PROJETO: De Mãos Dadas na Construção da Rede 

de Apoio e Combate a Violência 

TERMO DE FOMENTO: 843392/2017 

Este projeto desenvolvido pela Pastoral da Pessoa Idosa em conjunto 

com o Ministério de Direitos Humanos por meio da Emenda Parlamentar da 

Deputada Federal Leandre Dal Ponte pelo qual se firmou o Termo de Fomento 

843392/2017 está em vigor desde 28/07/2017, já foram realizadas mais de 20 

oficinas que tratam dos Direitos das Pessoas Idosas e a Rede de Atendimento 

e garantia de direitos.  

Trabalhar em rede e facilitar o acesso das pessoas idosas aos serviços 

disponíveis nos municípios e estados é um desafio constante para todos os 

órgãos, tanto para os públicos como para as organizações da sociedade civil. 

Nessa perspectiva, a Pastoral da Pessoa Idosa, propôs o projeto “De Mãos 

Dadas na Construção da Rede de Apoio e Combate a Violência que por meio 

de oficinas oferecidas para os líderes comunitários voluntários da instituição, os 

quais visitam mensalmente pessoas idosas, puderam compreender a 

necessidade de trabalhar em rede, especialmente porque nas visitas 

domiciliares podem ouvir as diferentes demandas que as pessoas idosas 

apresentam e posteriormente fazem os encaminhamentos, como por exemplo,, 

falar com o agente comunitário de saúde, que vai agilizar a marcação de 

consulta, o mesmo também aciona um profissional do serviço social para que 

venha visitar a Pessoa Idosa e seus familiares, de maneira que possam 

acessar os direitos. O próprio assistente social já identificará outras situações 

que podem ser encaminhadas, por exemplo, para uma assessoria jurídica 

gratuita, ou outros serviços públicos dos quais a rede de atendimento e 

garantia de direitos pode ofertar. 

Além de receberem essas instruções, os líderes são capacitados pra 

estarem atentos aos sinais de violação de direitos da Pessoa Idosa, onde 

muitos atos criminosos são praticados, muitas vezes, por familiares bem 

próximos. 

Após colher as demandas o voluntário identificará uma oportunidade de 

auxilio dentro da Rede, e contatará os profissionais qualificados e responsáveis 

para solucionar e / ou dar encaminhamento em cada caso. 

O projeto impacta de forma direta e indireta as pessoas idosas que são o 

público Alvo da Pastoral da Pessoa Idosa, os quais sem a presença dos líderes 

voluntários, não poderiam receber este acompanhamento sistematizado. 



 

 

 

 

 


