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Introdução: Este resumo científico foi desenvolvido por alunos de Administração na
disciplina de Responsabilidade Social. Foi criada uma empresa de consultoria ao
terceiro setor fictícia, que realizou atividades teóricas e práticas sobre a atuação das
organizações em trabalhos voluntários e filantrópicos. O estudo em questão, é
resultado das pesquisas feitas pelo grupo Melhor Idade, cujo trabalho prático foi
realizado no Asilo Divina Providência, localizado na cidade de Ipatinga. Objetivo: O
objetivo principal da presente atividade foi tentar compreender a vida dos idosos
asilados, e o que pode ser feito pelas organizações para manter o funcionamento do
asilo e melhorar a qualidade de vida do idoso. Metodologia: Foram realizadas visitas
no asilo, e na última delas foi feita uma tarde recreativa com músicas, brincadeiras e
lanche. A técnica de coleta de dados usada foi a observação assistemática, cada
integrante do grupo tinha como meta se relacionar e estabelecer diálogos com o
máximo de moradores possíveis. Resultados: Pôde-se observar que o recurso
monetário aflige o asilo durante certos períodos (no fim do ano de 2012, o recurso
proveniente da prefeitura de Ipatinga faltou, o que causou grandes dificuldades), mas
os principais recursos que faltam são sentimentos de afeto, carinho, atenção e
atividades lúdicas para com os idosos. O asilo cumpre muito bem sua função, que é de
tutelar o indivíduo ali residente, mas não consegue fornecer os recursos necessários
citados anteriormente. Dessa forma, através de visitas de moradores da região e de
alguns parentes, os idosos conseguem estabelecer algum tipo de relação social, além
das pessoas que trabalham na instituição. Conclusão: Infelizmente na sociedade
contemporânea quando uma pessoa deixar de produzir, ela se torna desvalorizada. É
necessário que as organizações do Vale do Aço se conscientizem que o idoso de hoje,
foi o jovem que ajudou a construir e enriquecer a sociedade atual.
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