O

Acolher

Instituto

Organizacional®,

de

instituição

Desenvolvimento
sem

fins

Humano

lucrativos,

e
no

cumprimento de suas finalidades estatutárias, vem a público,
lançar a quarta terceira edição da campanha “Selo Amigo do
Idoso - VAI Acolher com Amor”, que objetiva incentivar e
reconhecer de forma pública, as iniciativas individuais e
coletivas, que beneficiam a pessoa idosa.
A iniciativa compreende um conjunto de ações que em 2021, culminarão em um evento
presencial, com transmissão simultânea, no dia 15 de dezembro, das 10h às 12h. Nessa
oportunidade, pessoas, instituições e empresas que forem consideradas “amigas do idoso”,
serão homenageadas por suas práticas, avaliadas por uma comissão composta por
convidados-técnicos.
Nessa quarta edição, no ano de 2021, todos os participantes que inscreverem suas ações,
e tiverem práticas dentro do tema central, serão convidados para uma homenagem no dia
do evento, com certificado que confere a qualificação de “amigo da pessoa idosa”. As
melhores práticas de cada categoria inscrita, receberão homenagens personalizadas.
O Acolher Instituto divulgará em redes sociais, veículos locais, e na própria instituição, um
conjunto de critérios, que também são sugestões de práticas que podem contribuir para o
bem-estar e cuidado da Pessoa Idosa, independente de condição econômica ou cultural.
Os interessados em participar da Campanha, deverão inscrever suas práticas através de
formulário próprio que pode ser acessado em: https://bit.ly/VaiAcolherSelo2021
A divulgação das ações e a visibilidade dos projetos se dará em rede social, a saber:
https://www.facebook.com/SELOVAIACOLHERCOMAMOR
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1. APRESENTAÇÃO
O “Selo Amigo da Pessoa Idosa – VAI Acolher com Amor”, é um programa idealizado
pelo ACOLHER INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL®, que
objetiva incentivar e reconhecer de forma pública, as iniciativas individuais e coletivas, que
apoiam e contribuem para o bem-estar, cuidado, e a dignidade da Pessoa Idosa. Nesta 4ª
Edição de 2021 todas as categorias serão avaliadas pela inclusão digital da Pessoa Idosa,
através do tema “Meu Idoso Agora é Tech”.
2. OBJETIVO
Atribuir o “Selo Amigo da Pessoa Idosa – VAI Acolher com Amor”, a pessoas físicas e/ou
jurídicas, cujas práticas foram consideradas “amigas da pessoa idosa” considerando o
tema norteador dessa edição, por uma comissão composta por convidados-técnicos, que
avaliarão as práticas inscritas, além de indicação popular, feita diretamente pela pessoa
idosa, e divulgada através da página em rede social:
https://www.facebook.com/SELOVAIACOLHERCOMAMOR
3. JUSTIFICATIVA
Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do Estado de São Paulo, ficando atrás
somente da Capital e, segundo o seu Relatório Analítico de Indicadores de Direitos
Humanos, até 2050 um quarto de sua população total será idosa.
O ritmo rápido do envelhecimento da população é inegável, causando impacto
socioeconômico e tornando imperativo e urgente a tomada de ações que apoiem e
contribuam para o bem-estar, cuidado e dignidade da Pessoa Idosa como sujeitos, não
apenas de direitos, mas também de vontade própria, dignos de serem ouvidos e atendidos.
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Afinal, a amplitude das oportunidades que surgem com o aumento da longevidade segundo
o Centro Internacional de Longevidade (ILC-BR) dependerá muito de fatores fundamentais
que garantam o Envelhecimento Ativo (OMS), pelos Pilares: Saúde, Aprendizagem ao
Longo da Vida, Participação e Segurança/Proteção; para quando, e se, as pessoas vierem
a precisar de cuidado, ele seja integrado e personalizado com ênfase geral sobre a
manutenção da maior capacidade funcional e qualidade de vida possível.
Neste sentido, todos os países enfrentam grandes desafios para garantir que seus sistemas
sociais e de saúde estejam prontos e aproveitando ao máximo essa mudança demográfica.
No Brasil não é diferente, em abril de 2018, o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, instituiu a
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, através do decreto 9.328, para incentivar as
comunidades e as cidades a promoverem ações destinadas ao envelhecimento ativo,
saudável, cidadão e sustentável da população.
No Estado de São Paulo, o Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo Amigo do Idoso,
instituídos pelo Decreto no 58.047, de 15 de maio de 2012, foram criados como
instrumentos de promoção de amplo processo de mobilização regional, de diversos setores
governamentais e da sociedade, para desenvolver territórios amigáveis a todas as idades,
com foco no Envelhecimento Ativo.
O ACOLHER INSTITUTO®, em consonância com essas estratégias, e em conformidade com
suas finalidades estatutárias, promove pelo quarto ano consecutivo, uma Campanha de
Incentivo e Reconhecimento de Práticas que apoiam e contribuem para o bem-estar, o
cuidado e a dignidade da Pessoa Idosa, que podem ser adotadas por vários segmentos
sociais, para além das políticas públicas existentes ou em implantação, objetivando o
envolvimento de toda a comunidade, com o panorama do envelhecimento populacional.
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Na edição anterior, tivemos um grande desafio, que foi manter as características do
objetivo inicial do programa, apesar da pandemia e do distanciamento social. Nesse
sentido, a alternativa foi uma versão virtual do evento, além da adoção de um tema
específico relacionado com a demanda atualizada do público alvo da campanha. Já nessa
edição, e ainda em conformidade com as necessidades apuradas, o tema norteador de toda
premiação é “Meu Idoso Agora é Tech” que consiste em ações realizadas por pessoa
física ou pessoa jurídica para inclusão social da pessoa idosa nas tecnologias disponíveis e,
por consequência, minimizar o isolamento social pelo qual os idosos foram expostos no
cenário de pandemia, e para além dela.
A inovação nessa edição, contempla a inclusão da pessoa idosa como protagonista do
reconhecimento público, sendo o sujeito que aponta e até reconhece pessoalmente, aqueles
que contribuíram até a presente data para o seu bem-estar, emancipação ou cuidado.
4. CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Empresa
Nessa categoria, participam toda e qualquer empresa ou associação (indústria, comércio,
serviços, sindicatos, agências bancárias, e outras) que possuam práticas organizacionais,
que valorizem a pessoa idosa, ou contribuam para essa finalidade, conforme sugestões de
ações e práticas que podem ser encontradas no item 10. ANEXO deste regulamento.
4.2. Instituição para Pessoas Idosas
Nessa categoria, podem inscrever-se toda e qualquer instituição, ou órgão público, cuja
finalidade seja a de cuidado, ou de promoção à saúde ou bem-estar da pessoa idosa, seja
ela ILPI – Instituição de Longa Permanência para Idosos, CDI - Centro-dia para Idosos, CCI
- Centro de Convivência para Idosos, UBS – Unidade Básica de Saúde, com ou sem
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finalidade lucrativa, que ultrapassem os limites da legislação em suas práticas, seja no
cuidado, ou na atenção da saúde e bem-estar da pessoa idosa, conforme sugestões de
ações e práticas que podem ser encontradas no item 10. ANEXO deste regulamento.
4.3. Instituição Religiosa
Nessa categoria, participam toda e qualquer instituição religiosa, independente de credo,
que possuam em suas práticas, um cuidado especial para a pessoa idosa, desde suas
instalações, mobilização de seus membros, como programas e projetos que valorizem e/ou
amparem a pessoa idosa, conforme sugestões de ações e práticas que podem ser
encontradas no item 10. ANEXO deste regulamento.
4.4. Instituição de Ensino
Nessa categoria participam toda e qualquer instituição de ensino, independente de nível
escolar, que adotem programas ou práticas organizacionais, que valorizem a pessoa idosa,
ou contribuam para essa finalidade, conforme sugestões de ações e práticas que podem
ser encontradas no item 10. ANEXO deste regulamento.
4.5. Pessoas Físicas
Nessa categoria poderão inscrever-se, ou ser indicada, toda e qualquer pessoa física, que
tenha facilitado o uso da tecnologia para interação, comunicação, socialização, inserção ou
continuidade das atividades com a pessoa idosa, ou de outra forma contribua com o
envelhecimento ativo e/ou saudável, em caráter voluntário, conforme sugestões de ações
e práticas que podem ser encontradas no item 10. ANEXO deste regulamento.
4.6. Projetos
Nessa categoria, podem inscrever-se qualquer pessoa física, que represente ou não uma
instituição, empresa ou órgão público, que apresentarem projetos ou programas relevantes
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para contribuir com o envelhecimento ativo e/ou saudável, cuidado e atenção da pessoa
idosa, ou defesa de seus direitos.
5. RECONHECIMENTO PÚBLICO
5.1 – Serão reconhecidas através de entrega de CERTIFICADO, todas as práticas inscritas
e aprovadas pela comissão técnica.
5.2 – Serão reconhecidas através de homenagem pública, as práticas consideradas mais
relevantes, de cada categoria inscrita e aprovada pela comissão técnica.
5.3

– Serão

reconhecidas

publicamente,

através

de

menção

na

rede

social

https://www.facebook.com/SELOVAIACOLHERCOMAMOR, e em outras redes sociais do
Acolher Instituto, todas as práticas inscritas e aprovadas pela comissão técnica.
5.4

- Serão oferecidos para todos os participantes inscritos e aprovados, um selo no

formato de imagem (JPEG/PNG) personalizado, para ser utilizado em site, documento
impresso, ou da forma que assim desejar, conferindo ao participante a exibição do
reconhecimento previsto na campanha.
6. INSCRIÇÃO DE PRÁTICAS
6.1 – As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 05/11/2021 e 26/11/2021,
pela internet, através do preenchimento de formulário de inscrição, acessível em:
https://bit.ly/VaiAcolherSelo2021, e envio do arquivo com o registro do projeto (fotos,
vídeos, artigos, etc), para o e-mail seloamigoidoso@gmail.com
6.2 – Os candidatos poderão optar por preencher o formulário de inscrição, diretamente
na sede do ACOLHER INSTITUTO, à Rua Raphael Colacioppo, 40, Bom Clima,
Guarulhos, agendado exclusivamente em dias comerciais (de segunda à sexta), no
período da tarde, entre 13h e 15h, durante o prazo de inscrição estabelecido do item 6.1.
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6.3 – As práticas ou ações serão consideradas válidas para efeito de inscrição, desde que
contenham obrigatoriamente, as seguintes informações: Título, Autor(es), Objetivo,
Benefícios (esperados ou alcançados), Número de pessoas idosas atendidas, região de
atuação e o benefício esperado na ação desenvolvida. Serão consideradas dentro do tema
norteador “meu Idoso agora é Tech”, todas as ações que facilitem para a pessoa idosa
o uso da tecnologia, incluindo mas não limitando, o acesso e aprendizado de equipamentos
tecnológicos personalizados e sua adaptação necessária para a utilização desse público.
7. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E PRÁTICAS
7.1 – Na quarta edição da Campanha do Selo Amigo da Pessoa Idosa – VAI Acolher com
Amor, serão avaliadas todas as práticas que tenham contribuído para a inclusão digital e
tecnológica da pessoa idosa. As sugestões apontadas no item 10. ANEXO poderão ser
adotadas, por qualquer cidadão, ou organização, seja ela privada ou pública, independente
da categoria em que se enquadre. As práticas inscritas e aprovadas serão divulgadas em
redes sociais, para o incentivo do engajamento e participação popular, tanto por parte do
ACOLHER INSTITUTO, quanto do próprio participante.
8. EVENTO DE PREMIAÇÃO
8.1 – O evento de premiação e reconhecimento acontecerá no dia 15 de Dezembro, no
auditório da Secretaria da Educação, situado à Rua Claudino Barbosa, 313, Macedo,
Guarulhos/SP, garantindo as orientações de proteção e cuidado no cenário de pandemia.
As

divulgações

em

torno

do

evento

poderão

ser

https://www.facebook.com/SELOVAIACOLHERCOMAMOR

encontradas
e

no

site

na
do

rede

social

ACOLHER

INSTITUTO: www.acolher.org.br. Fica mantido o “Dia Internacional do Idoso”, ou data
próxima a ele, escolhido para as comemorações de homenagem ao dia da pessoa idosa,
como referência para as cerimônias de reconhecimento futuras.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1

–O

regulamento

poderá

ser

baixado

na

íntegra

no

endereço:

https://acolheridoso.org.br/
9.2 – Dúvidas, esclarecimentos ou sugestões, poderão ser encaminhados para o email: seloamigoidoso@gmail.com
9.3 - Todos os prazos e critérios contidos no regulamento poderão ser alterados, a
critério dos organizadores, desde que divulgados na rede social
https://www.facebook.com/SELOVAIACOLHERCOMAMOR e comunicado aos participantes
já inscritos.
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10.

ANEXO DE SUGESTÕES DE AÇÕES E PRÁTICAS

Sugestões para Aquisição do Selo Amigo da Pessoa no
Tema “Meu Idoso agora é Tech”
- Crianças, jovens, estudantes, vizinhos, familiares ou amigos que ajudem uma pessoa idosa ou um grupo de
pessoas idosas, promovendo sua inclusão no uso da tecnologia, favorecendo sua participação social e
contribuindo para sua autonomia e auto-estima.
- Promoção de atividade de capacitação da pessoa idosa para inclusão digital através de material educativo,
explicação passo a passo, acompanhamento por telefone, etc.
- Disponibilização de aplicativo preparado para atender as limitações visuais, auditivas e motoras apresentadas
pela pessoa idosa.
- Iniciativas para incluir pessoas idosas analfabetas, fazendo uso de imagens.
- Auxílio à pessoa idosa para baixar aplicativo, orientar no passo a passo, disponibilizar pessoas para ensinar a
pessoa idosa a manusear equipamentos, e/ou comunicar-se em rede social.
- Voluntariado empresarial: funcionários que capacitam a pessoa idosa a manusear a tecnologia que ele queira
aprender, para interagir com o público que está fora da casa dele (aplicativos, redes sociais, chamadas em
vídeo/áudio, etc); e/ou formação de colaboradores multiplicadores.
- Projetos que adote pessoa idosa com finalidade de inclusão tecnológica para promover autonomia na
participação de grupos sociais.
– Promoção de atividades intergeracionais utilizando tecnologias virtuais
Acolher Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional®
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Sugestões para Aquisição do
“Selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa”
- Favorecer das mais diversas formas, a inserção das tecnologias disponíveis para incluir
ou manter a pessoa idosa em atividades que contribuam para sua saúde e participação social.
- Destinação de doação para o Fundo Municipal do Idoso
- Contratação de pessoas acima de 60 anos – aposentadas ou não
- Utilização de mão-de-obra, pontual ou efetiva, do grupo “GeraçãoSaúde50”, a ser intermediada pelo Acolher
Instituto
- Mobilização de funcionários em Campanha de Voluntariado “VAI Acolher com Amor”
- Patrocínio de curso para Acompanhantes/Cuidadores de Idosos Formais
- Patrocínio ou Realização de atividades cognitivas / sociais / culturais/ esportivas, direcionadas ao público de
terceira idade
- Patrocínio ou Realização de projetos de pesquisa destinados ao diagnóstico local que envolva a pessoa idosa
- Patrocínio ou Realização de projetos destinados ao bem-estar da pessoa idosa
- Prestação de serviços ou oferta de produtos diferenciados para o público da terceira idade
- Realização de atividades intergeracionais, envolvendo funcionários e/ou comunidade.
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Sugestões para Aquisição do
“Selo Instituição Amiga da Pessoa Idosa”
Critérios válidos para Instituições de Longa Permanência, Centro-dia, Centro de
Convivência, e UBSs:
- Favorecer das mais diversas formas, a inserção das tecnologias disponíveis para incluir ou manter a pessoa idosa
em atividades que contribuam para sua saúde e participação social.
- Promoção e incentivo em qualificação profissional para os agentes de cuidado, com base no envelhecimento
ativo/saudável.
- Manutenção de equipe técnica especializada, com formação profissional em gerontologia, psicogerontologia ou
geriatria.
- Promoção de trabalho transdisciplinar entre os técnicos e agentes responsáveis pelo cuidado.
- Promoção de atividades/eventos, com frequência anual (mínima) que proporcionem a inter-geracionalidade
intra e extra-familiares.
- Engajamento de Voluntários do Programa “VAI Acolher com Amor”.
- Promoção de atividades periódicas de lazer e estímulo cognitivo para os idosos.
- Promoção de espaços laborais para idosos que tenham desejo em auxiliar nas atividades da instituição, ou que
evidencie os talentos dos idosos.
 estimulação da manutenção da independência e da autonomia
 estimulação da cooperação e integração social
- Promoção de atividades e participação em eventos externos para idosos (respeitando suas limitações e interesse)
como passeios culturais, e de lazer.
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Sugestões para Aquisição do
“Selo Instituição Religiosa Amiga da Pessoa Idosa”
- Favorecer das mais diversas formas, a inserção das tecnologias disponíveis para incluir ou
manter a pessoa idosa nas atividades da instituição, que contribuam para sua participação e saúde física e
espiritual
- Inclusão dos Idosos em cultos e cerimônias religiosas. Como inclusão, entende-se (uma ou mais condições
favoráveis):


Favorecer das mais diversas formas, a inserção das tecnologias disponíveis para incluir ou manter
a pessoa idosa em atividades que contribuam para sua saúde e participação social.

-

Grupo



Acessibilidade (condições físicas para facilitar o acesso, tais quais: rampas, oferta de cadeiras de
rodas para utilização durante a permanência, banheiros adaptados com barras de utilização)



Transporte especial (oferta de transporte gratuito, ou mobilização dos membros para o transporte
da pessoa idosa: de casa para igreja e vice-versa, quando necessário)



Acompanhante ou Cuidador (membros capacitados para acompanhar a pessoa idosa durante a
cerimônia, para auxílio de toda natureza: mobilidade, banheiro/higiene, troca de fraldas, quando
for o caso)

de

pessoas

idosas

para

orações,

com

frequência

mínima

de

uma

vez

por

mês

(um ou mais motivos)





Intercessão para curas
Intercessão para libertação
Intercessão pela família
Intercessões de toda natureza
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- Formação de grupo de pessoas idosas para louvores ou cânticos (frequência mínima de uma vez por mês)
 A instituição deve incentivar/promover a participação da pessoa idosa, em grupo específico para
cânticos/louvores, respeitando e resgatando os seus interesses, preferencialmente utilizando suas
memórias, e garantindo a participação e o acompanhamento dos membros mais jovens (intergeracionalidade).
 Apresentação pública do resultado dos ensaios, em cerimônias comemorativas (dia das mães, dia
dos pais, páscoa, natal, etc)
- Participação de crianças e jovens em encontros com pessoas idosas, valorizando seu conhecimento, sua
experiência e sabedoria, e promovendo ações intergeracionais
- Delegar à pessoa idosa, tarefas compatíveis com sua condição, física, espiritual e psicológica.
- Atendimento religioso para pessoas idosas que não podem se locomover até a instituição (domicílio, instituições
de longa permanência e hospitais)
- Mobilização de membros em Campanha de Voluntariado “VAI Acolher com Amor”
- Patrocínio ou Realização de curso para “Acompanhantes/Cuidadores de Idosos” para os membros interessados.
- Promover campanhas de conscientização para a manutenção do cuidado, integração, respeito e dignidade da
pessoa idosa, pelos membros e seus familiares.
- Patrocínio ou Realização de atividades cognitivas / sociais / culturais direcionadas ao público de terceira idade
- Patrocínio ou Realização de projetos destinados ao bem-estar da pessoa idosa e sua integração com os membros
da igreja
- Encaminhamento de doação direta, ou através de campanhas de arrecadação, de cestas básicas, medicamentos,
e/ou recursos financeiro, para manutenção de seus membros idosos.
Acolher Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional®
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Sugestões para Aquisição do
“Selo Instituição de Ensino Amigo da Pessoa Idosa”
- Favorecer das mais diversas formas, a inserção das tecnologias disponíveis para incluir ou
manter a pessoa idosa em atividades que contribuam para sua saúde e participação social.
- Campanhas de conscientização sobre os direitos da pessoa idosa
- Inclusão no calendário escolar, de dia especial para celebração de homenagem à pessoa idosa.
- Promoção de concursos de redação sobre o valor da pessoa idosa na família
- Inclusão da pessoa idosa, em projetos de mentoria para crianças e jovens, onde a experiência e a vivência sirvam
como testemunho vivo, de fatos históricos, de desenvolvimento social, ou de compartilhamento de dons artísticos.
- Mobilização de pais e educadores em Campanha de Voluntariado “VAI Acolher com Amor”
- Promoção de oficinas lúdicas, de jogos, brincadeiras, confecção de brinquedos ou artesanatos, em participação
intergeracional (crianças, jovens e avós).
- Promoção de workshops, cursos, ou qualquer outro ambiente de aprendizado para a pessoa idosa.
- Promoção de atividades recreativas e de lazer para pessoas idosas.
- Encaminhamento de doação direta, ou através de campanhas de arrecadação, de cestas básicas, medicamentos,
e/ou recursos financeiro, para manutenção de pessoas idosas institucionalizadas ou em situação de
vulnerabilidade social.
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Sugestões para Aquisição do
“Selo Amigo da Pessoa Idosa”
- Favorecer das mais diversas formas, a inserção das tecnologias disponíveis para
incluir ou manter a pessoa idosa em atividades que contribuam para sua saúde e
participação social.
- Oferecer ou favorecer a obtenção de equipamentos eletrônicos para inclusão digital da pessoa idosa.
- Promover a aprendizagem do uso de celulares, computadores, notebooks, tablets, etc. e seus aplicativos,
respeitando e explorando os interesses individuais da pessoa idosa.
- Elaboração e execução de projeto voluntário, que promova atividades cognitivas / sociais / culturais / esportivas,
direcionadas ao público de terceira idade.
- Promoção de trabalho voluntário direcionado a melhoria da saúde física e emocional, e envelhecimento saudável
para pessoas idosas institucionalizadas.
- Prestação de serviços diferenciados para o público da terceira idade, garantindo participação gratuita para
pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social.
- Encaminhamento de doação de cestas básicas, medicamentos, e/ou recursos financeiro, para manutenção de
pessoas idosas institucionalizadas ou em situação de vulnerabilidade social.
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