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Resumo: Este projeto consiste na ação social de 

extensão a ser realizada na Casa São Vicente de Paulo. 

Os objetivos desta ação são o auxílio administrativo e 

trabalhos diretos com os idosos, como atividades que 

possa desenvolver suas habilidades motoras e 

emocionais. Além destas atividades será aplicada a 

teoria desenvolvida nos bens relacionais, liderança e 

criação de projetos que envolvam os idosos, como um 

material com experiências e memórias de alguns 

moradores da Casa. 

 

1. Introdução 
A iniciativa do projeto se justifica pela necessidade 

de aproximação dos estudantes universitários a ações 

que visam colaborar para sua formação humanista 

cristã, conforme os parâmetros estabelecidos pela 

Doutrina Social da Igreja, ao mesmo tempo em que 

atuam de forma a contribuir com o bem comum e o 

desenvolvimento da sociedade em que estão inseridos. 

A Casa São Vicente de Paulo é uma instituição sem 

fins lucrativos e dentro de sua filosofia de justiça e 

caridade atende vários idosos (as) filantropicamente, ou 

seja, foi criada com o propósito de aliviar os 

sofrimentos do nosso próximo sem a finalidade de 

obtenção de lucro, mantendo-se através de convênios, 

doações e atividades beneficentes, consequentemente 

necessita do trabalho voluntário. 

Buscamos atender tanto a concepção da ação social 

fundada no bem comum e bens relacionais (bens 

imateriais que só podem ser produzidos e consumidos 

em relação de reciprocidade), ligada centralmente à 

experiência cristã, como também obter uma formação 

em valores sólidos na perspectiva do humanismo 

cristão, além de possibilitar o contato com o trabalho 

voluntário em uma instituição filantrópica e 

proporcionar desafios onde terão que aplicar 

conhecimentos desenvolvendo a liderança. Assim, a 

universidade católica realiza tanto sua participação no 

anúncio evangélico quanto sua tarefa de formação 

integral e profissional da pessoa. 

Além da importância significativa do trabalho 

voluntário como forma de suprir em muitos aspectos 

necessidades da sociedade, fator que, por si, pode ser o 

grande motivador de tal proposta, pode-se afirmar que 

um programa bem elaborado, planejado com cuidado e 

bem gerenciado também traz diversos benefícios ao 

voluntariado. Atestamos que, indiretamente, a 

investidura nessas atividades contribui de forma 

significativa para o desenvolvimento pessoal e 

profissional, possibilita a descoberta de novas aptidões, 

contribui para o aumento do círculo de amizades e traz a 

satisfação da certeza que é possível ajudar o próximo. 

 

2. Metodologia 
Os únicos Recursos humanos e materiais 

necessários para realização do projeto é a dedicação do 

aluno e os recursos oferecidos pela Casa São Vicente de 

Paulo. 

 

3.  Resultados 
O projeto está em andamento, por esse motivo não 

concluímos todos os objetivos. Até o momento 

conseguimos auxiliar na captação de recursos 

financeiros e humanos para casa, atender as 

necessidades da instituição auxiliando no que for 

proposto, acompanhar o comportamento e personalidade 

dos idosos para criação do material com as experiências 

e memórias dos mesmos, além de buscar diariamente o 

desenvolvimento e a consciência para as questões 

sociais do contexto em que estamos inseridos. 

 

4. Conclusões Parciais 
Desde abril o projeto está gerando crescimento 

pessoal além das minhas expectativas. O contato diário 

com idosos cheios de historias de vida me motiva a cada 

dia mais dedicar-me ao máximo para o bem da 

instituição e na realização do projeto. Quaisquer gestos 

de afeto com os idosos despertam um sentimento único 

de gratidão, é indescritível a felicidade de cada um deles 

por atitudes que muitas vezes são pequenas aos nossos 

olhos, por exemplo, calçar um tênis ou buscar um 

moletom quando sentem frio. Cada atividade realizada 

estimula um sentido diferente, as festas proporcionam 

diversos momentos de descontração e alegrias, e mesmo 

os dias de estresse ou tristeza, um minuto de atenção já 

pode ser a solução. O importante é que toda essa 

motivação que faz o cidadão, a organização e a 

iniciativa privada a investirem no desenvolvimento de 

frentes de trabalho voluntário tenha como objetivo 

maior o bem comum, bens relacionais e solidariedade. 
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