
EMPREENDER SOCIAL - PROJETO MELHOR IDADE 

Jonathan Felix SOUZA (UnilesteMG); Márcio Carmo SILVA (UnilesteMG); Nayara Mercês RIBEIRO

(UnilesteMG); Nilton Sandro Gomes SILVA (UnilesteMG); Thais de Abreu ALVES (UnilesteMG);

Kelly de Souza Nunes FERREIRA (UnilesteMG)

Objetivo: Conhecer o funcionamento da Obra Unida Lar dos Idosos Antonio Frederico
Ozanan, uma instituição do terceiro setor, auxiliando-os em suas principais
necessidades, empreendendo soluções inteligentes e atualizadas para facilitar o seu
trabalho, permitindo-nos assim, exercitar a responsabilidade social, dever de todo
cidadão e empresa socialmente responsável. Metodologia: •Visita técnica ao Lar dos
Idosos;
•Reunião com Enfermeira Chefe para conhecimento das carências; 
•Reuniões de planejamento e levantamento das necessidades;
•Pesquisa teórica na área de Responsabilidade Social e Terceiro Setor;
•Busca de parcerias e voluntários. Resultados: Criamos um site institucional, com o
objetivo de promover a Instituição, divulgando a história, eventos e outros;
desenvolvemos de um Software para controle de estoque; doamos jogos diversos para
criação do ambiente de jogos; viabilizamos a doação de vasilhames diversos. Através
do UnilesteMG, recebemos a doação de 100 livros  para  criação da biblioteca com
referido acervo. O Hospital Vital Brasil efetivou a doação de duas pias de Inox e o
conserto de uma secadora de roupas industrial no valor R$2500,00. Houve a parceria
com dois psicólogos e uma pedagoga para trabalho voluntário e a criação do nome
Finesse para o salão de festas. Conclusão: Desenvolver projetos sociais é um processo
bastante complexo devido a falta de recursos, mas proporciona alegria ao ver a
satisfação dos assistidos. A Responsabilidade Social é um dever de todos,
principalmente das empresas, que não devem ser norteadas apenas pelos interesses
próprios.
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