Projeto Morar
Ampliando o acolhimento especializado a pessoa idosa

Identificação
Pequeno Cotolengo Paranaense
CNPJ 76.610.690/0001-62
Rua José Gonçalves Junior, 140 – Bairro Campo
Comprido.
Curitiba-PR
Diretor Presidente: Padre Renaldo Amauri Lopes

O Pequeno Cotolengo Paranaense
foi criado em março de 1965 na cidade de
Curitiba/PR. A Instituição é administrada
por religiosos da Pequena Obra da Divina
Providência. Assim como esta, existem
outras, localizadas em outros estados e
países, que pertencem à mesma
Congregação;
porém,
vivem
independentes de acordo com a cultura e
necessidade de cada região. A
Congregação, tem como base a filosofia
do seu fundador, cujo amor e caridade
consiste em “Fazer sempre o bem, o bem
a todos, o mal nunca a ninguém”, “Só a
caridade salvará o mundo”, expressões
que falam muito forte sobre a vida de São
Luis Orione.
Embasados nesse espírito é que se
atende os mais carentes, necessitados,
abandonados e que, por alguma razão,
não encontram auxílio na comunidade e o
apoio da família. Hoje completos 53 anos,
a Instituição é referência no Estado do
Paraná e acolhe 192 pessoas, homens e
mulheres de todas as idades com
deficiências múltiplas – físicas e
intelectuais.

Atendimento
Todo o atendimento realizado pelo Pequeno Cotolengo, realiza-se na gratuidade para
os moradores, e a Instituição se mantém com o apoio de empresas, governo e de toda a
sociedade. A qualidade de vida ofertada aos nossos moradores se torna visível no ambiente
familiar gerado em nossas casas lares e em nossos grandes lares. Nesses lares, onde os
moradores recebem todos os meses o carinho de mais de 600 voluntários, os cuidados de
mais de 430 funcionários e a caridade de dezenas de religiosos que passam pela casa e a
visitam anualmente.
Essa qualidade de vida é concretizada através dos três acessos oferecidos a essas
pessoas com deficiências múltiplas: acolhimento, saúde e educação. São os três “pilares”
sobre os quais o Pequeno Cotolengo desenvolve seus trabalhos, na busca pela qualidade de
vida e inclusão. Lembramos que todas as ações, nestas três linhas de trabalho, são realizadas
nas dependências da Instituição.
Acolhimento: O Pequeno Cotolengo Paranaense conta com cinco grandes lares e oito
casas lares em funcionamento, dividindo entre si os públicos masculino e feminino,
conforme o grau de complexidade de cada morador. Existem dois lares femininos: Lar Maria
de Nazaré e Lar Santa Terezinha; primeiro pavilhão construído; e dois masculinos: Lar Divina
Providência e Lar São Francisco; e um grande lar misto: Lar Anjo da Guarda acolhe
principalmente crianças e adolescentes com os quadros de maior complexidade. Conta-se
nesses espaços com equipes de enfermagem, auxiliares de enfermagem e cuidadoras; além
de zeladoria, que juntas são as responsáveis diretas para garantir qualidade de vida,
proporcionando um clima familiar para todos os acolhidos.
Saúde: Na organização, mantêm-se uma equipe multidisciplinar com 16 diferentes
especialidades: infectologia, neurologia, geriatria, clínica geral, psiquiatria, oftalmologia,
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, serviço social, farmácia,
enfermagem, odontologia, musicoterapia e nutrição. Praticam-se 04 métodos terapêuticos:
método de estimulação multissensorial Snoezelen, método Pediasuit, equoterapia e
hidroterapia. Além de atenderem, em alguns casos, diretamente nos “grandes lares”, as
equipes têm como ferramentas de trabalho as salas e equipamentos disponíveis No nosso
Centro de Reabilitação, que conta com o apoio de diversas instituições de ensino superior
no fortalecimento e intensificação dos atendimentos.
Educação: Por fim, o terceiro pilar oferecido pelo Pequeno Cotolengo garante que as
pessoas acolhidas tenham acesso a um dos direitos básicos: a educação. Através da Escola
Pequeno Cotolengo de Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de Educação
Especial, uma parceria com o Governo do Estado do Paraná, com apoio da Prefeitura
Municipal de Curitiba, permite manter diversas atividades pedagógicas como alfabetização,
estimulação visual e sensorial, artesanato, esporte, musicalização, entre outros. Especial

destaque é dado ao Projeto Coro Cênico, que reúne dezenas de pessoas acolhidas para a
iniciação em técnicas teatrais e musicais para a interpretação de diferentes peças artísticas.

Missão
Melhorar a qualidade de vida proporcionando inclusão social à pessoa com
deficiência múltipla.

Visão
Ampliar o impacto social pela excelência no atendimento humanizado e inclusivo.

Valores
Fé
Promoção Humana
Caridade
Transparência
Compromisso

Alguns parceiros
CCR RodoNorte
Adimax Pet
Alltech do Brasil
Andali Operações Industriais
Bradesco
BRDE

IBM
Instituto Joel Malucelli
Mili S.A
Neovia Engenharia
NHS Energia
Nitrobrás Ind. Com. De Fertilizantes

Britânia
Brose do Brasil
Elejor
Grupo Fertipar
Guararapes

Pasa Paranaguá
Philco
Cia. de Cimento Itambé
SANEPAR
Sysmex

Resultados
193 moradores
432 colaboradores mês
209 estagiários mês
76 mil atendimentos na área de saúde anuais
600 voluntários mês
16 mil m2 de área construída
R$ 8 mil mês/morador
70 mil pessoas/ano participam de nossos
eventos

Prêmios
Ao longo de sua história, o Pequeno Cotolengo Paranaense alcança pleno
reconhecimento pela excelência no atendimento humanizado e inclusivo. Os prêmios, que
agregam ainda mais credibilidade, são resultado do trabalho conjunto da Instituição e de toda
a comunidade aos longo dos 53 anos de história. Alguns dos prêmios já conquistados pela
Instituição:

Certificado Great Place to Work 2018
Melhores do Ano Paraná 2017/2018
Brasil Mais Inclusão 2017
11º Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável
Selo Gestão e Transparência
Prêmio Great Place to Work 2017
Prêmio Volkswagen na Comunidade - Prêmio Edição Especial 10 anos
Prêmio SESI ODS 2017

Prêmio Melhores ONG’s do Brasil 2017
10º Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável 2017
Selo Instituto Liga Social
Prêmio Áster de Responsabilidade Social 2017
Portal da Transparência 2017 e 2018
Prêmio ASID Brasil - Melhores do Índice de Desenvolvimento da Educação Especial –
IDEE 2016
Portal da Transparência 2014, 2015 e 2016
Finalista Projeto Legado 2014
Prêmio ODM 2014
Finalista do Projeto Dom Grupo Fleury em 2013
Prêmio Protagonistas 2013
Prêmio Volkswagen Sustentabilidade 2013
Prêmio Volkswagen na Comunidade 2012
Prêmio FAE-FIEP de Responsabilidade Social 2006
Prêmio FINEP de Inovação 2006
Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Assistiva 2005
Prêmio Bem Eficiente 2002 e 2005

PROJETOS FUTUROS: Investimentos na terceira idade
A população curitibana está envelhecendo rapidamente. De acordo com pesquisa
realizada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), em
apenas quatro anos, Curitiba terá mais idosos do que crianças. Ou seja, serão 332,6 mil idosos
— cerca de 17,16% da população da cidade — contra 330,8 mil crianças (17,07%). Lembra-se
que, os idosos são participantes ativos em nossas famílias e nas comunidades, porém as
cidades, os comércios e as pessoas ainda não estão preparadas para recebê-los; inclusive os
hospitais e demais empreendimentos de saúde. Em conjunto, soma-se a alta demanda nos
atendimentos das UPAs e as grandes filas de espera por um leito hospitalar.
Diante desse cenário e do planejamento estratégico em “ampliar o impacto social pela
excelência do atendimento humanizado e inclusivo”, e do objetivo da Pequena Obra da Divina
Providência em atender os mais pobres, humildes, doentes e necessitados que o Pequeno
Cotolengo Paranaense vai ampliar suas atividades e será a primeira no município de Curitiba
a ofertar a população esta nova modalidade de serviços, voltado ao público idoso.
1. Projeto Unidade de Cuidados Prolongados – U.C.P São Luís Orione
1.1 Projeto U.C.P II – Instrumentalizando a Unidade de Cuidados Prolongados
2. Projeto Morar – Ampliando o acolhimento especializado a pessoa idosa.
2.1 Projeto Morar II – Instrumentalizando as Moradias dos Idosos.

Os projetos foram aprovados pelo Conselho Municipal de Direitos do Idoso – CMDI,
Órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador da Política da
Pessoa Idosa, com sede e abrangência no Município de Curitiba.

Projeto Morar – Ampliando o acolhimento especializado
a pessoa idosa
O Projeto Morar – Ampliando o acolhimento especializado a pessoa idosa será
destinada aqueles abandonados e esquecidos pelas famílias nos hospitais e que necessitam
de um atendimento especial e integral. São pessoas com grande grau de dependência.
Conforme o sistema de classificação de risco de pacientes e cuidados, podemos relacionar
essas pessoas ao Grau III; quer dizer, idosos com dependência que requerem assistência em
todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.
Desta forma, a Instituição deve contribuir com a liberação de leitos hospitalares e garantir ao
idoso o direito às necessidades básicas, como à moradia, saúde e à vida.
Evidenciamos que a partir do momento em que essas pessoas passam a ser acolhidas
no Pequeno Cotolengo Paranaense, cabe à Instituição sua curatela; isto é, cabe à Instituição
a responsabilidade legal, assim como aos demais acolhidos nas “casas lares e grandes lares”.

Público Alvo
Pessoa idosa com grau III de dependência em situação de risco e vulnerabilidade social,
criando 16 novas vagas de acolhimento.

Impacto
O Projeto Morar – Ampliando o acolhimento especializado a pessoa idosa,
proporcionará em mais 16 o número de vagas de acolhimento do Pequeno Cotolengo
Paranaense, em consequência, haverá mais leitos nos hospitais e nas Unidades de Pronto
Atendimento (UPAS). As pessoas aqui acolhidas terão a oportunidade de continuar
recebendo um atendimento de qualidade e segurança junto a sua nova família.

Plano de aplicação
O valor do plano de aplicação engloba desde materiais de consumo, serviços e obras
referentes à construção, até ampliações e reformas.
Valor global do projeto: R$ 634.518,60.

Organização da Sociedade Civil: PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ
Item

Especificações

1.3

Obras (Construções, Ampliações e Reformas)

CNPJ: 76.610.690/0001-62
Valor Total
R$ 634.518,60

Construção Casas Lares para os idosos

TOTAL DE DESPESAS (1+ 2)

R$ 634.518,60

Contrapartida
Para ter acesso às contrapartidas ofertadas e cotas de apoio, propõe-se o conhecimento
do Programa de Relacionamento:

Certificado para fins de Captação de Recursos - Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Para realizar sua doação acesse o site do Conselho Municipal dos Direitos a Pessoa com
Deficiência: http://fas.curitiba.pr.gov.br/formulariodoacao.aspx?fundo=2852498, preencha
os dados para doação e na opção Entidades / Relação dos Projetos aprovados selecione o

Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione – Projeto Morar Ampliando o acolhimento
especializado a pessoa idosa.

Contatos
Sheila Melina
Analista de Desenvolvimento Institucional
sheila.melina@pequenocotolengo.org.br
41 3314 1977
41 99904 7279

