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EVENTO: VISITA SOLIDÁRIA – CASA DE REPOUSO SÃO VICENTE DE PAULO
APRESENTAÇÃO
O evento tem como proposta atender aos idosos amparados pela Instituição, que se
localiza na região central da cidade de Posse-GO.
A instituição atende idosos que por decisão da família e principalmente por decisão
judicial (geralmente oriunda de denúncia de maus tratos), são destinados ao local por
precisar de cuidados especiais. A situação em que a maioria chega ao local é deprimente,
requerendo cuidados médicos, assistenciais e principalmente emocionais. Pessoas que
tem história de vida construída e que ao percorrer esta etapa de vida, não possuem o
apoio da família do qual tanto necessitam.
A questão afetiva porém, é o ponto de maior carência, poucas visitas são realizadas, os
membros da família raramente têm contato com os abrigados. Assim, observando estas
questões, diante da rara interação social existente, pretende-se realizar uma visita
solidária com o objetivo de propiciar um momento de afeto, carinho e atenção.
Para tanto, a organização e realização das atividades, contará com ativa participação dos
alunos do curso Técnico em Administração (Turma 2016), sob a coordenação da
Professora Mestra Cássia da Silva Castro Arantes.
Entende-se que este evento está alinhado aos objetivos do IF Goiano, em incluir e atender
socialmente a comunidade em que está inserido, desenvolvendo formação profissional,
cidadã e crítica. Uma vez que é essencial para os alunos, uma visão mais ampla da
realidade local na qual está inserido. Através do evento será possível suscitar então, a
vontade de contribuir para mudanças, questões esta que faz-se fundamental para sua
completa e ideal formação.
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