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JUSTIFICATIVA - PDL 0084/2017 
A Fundação Britânica de Beneficência  atua desde 1947 na assistência  e proteção da 

pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 

É uma organização não governamental certificada com o título de Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) concedido pelo Ministério da Justiça. 

O envelhecimento é uma realidade que envolve mudanças biológicas, psicológicas, 
econômicas, sociais e culturais. A Fundação Britânica de Beneficência atua na preservação da 
dignidade e na promoção do bem estar de indivíduos com mais de 60 anos, cuja autonomia e 
os vínculos de proteção e cuidado foram comprometidos pelo tempo. 

Os Programas Sociais: 

Programa Cuidar 

Apesar de recente, trata-se do Programa de maior relevância da Fundação Britânica de 
Beneficência, que consiste no acompanhamento de idosos a consultas e exames médicos. 
Seja para fins preventivos, ou para o tratamento de doenças correntes, a Fundação Britânica 
de Beneficência, através do Programa Cuidar, mobiliza uma equipe de profissionais 
capacitados que auxiliam os idosos nos deslocamentos urbanos e pequenos trâmites inerentes 
às consultas médicas e exames clínicos. Trata-se de uma política de maior abrangência, que 
leva em conta os desafios contemporâneos e também a realidade cotidiana dos familiares dos 
idosos. A inclusão no programa ocorre mediante análise de caso e avaliação de contrapartidas. 

Programa Acolher 

Acolhimento de idosos em Instituição de Longa Permanência (ILPI) particular 
conveniada. Realizado após a identificação de fragilidade ou deficiência do vínculo do idoso 
com seus familiares, debilitação de saúde e vulnerabilidade socioeconômica. 

Programa Amparar 

Concessão de assistência financeira ao idoso a fim de suprir suas necessidades 
básicas. O benefício é concedido mediante avaliação socioeconômica e de vínculos familiares. 

Programa Multiplicar 

Apoio a instituições públicas de longa permanência para idosos. Através do Programa 
Multiplicar a Fundação Britânica de Beneficência direciona recursos financeiros, materiais e 
humanos para entidades idôneas que atuam no amparo a idosos em situação grave de 
vulnerabilidade. 

O envelhecimento é um processo inerente à vida. 

Viver é envelhecer. Esta é uma causa de todos nós. 
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