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RESUMO:O presente projeto trata da pesquisa que se intitula “Ecoeficiência Social - Programa
Intergeracional para Idosos e Crianças de Maringá” que desenvolve o planejamento de um Programa
Modelo que será base para o desenvolvimento de um equipamento público – Centros de Convivência,
destinado à Idosos (mais de 60 anos) e Crianças (02-06 anos), incluindo seus cuidadores e familiares,
afim de promover cultura, lazer e qualidade de vida para esse público. O objetivo desta pesquisa é
elaborar uma proposta de edificações interligadas em uma rede socioassistencial e funcional para toda a
cidade de Maringá e que promova principalmente a convivência entre as duas gerações, podendo ser
implantados em áreas de maior demanda no município. A pesquisa será baseada em dados coletados
sobre o público alvo, suas necessidades, quantidade de pessoas, maiores concentrações, quais regiões
são mais debilitadas e sem assistência, assim como as particularidades e estudos de casos e correlatos
desse segmento. Estes dados serão recolhidos de plataformas digitais: Portal GeoMaringá
(disponibilizado no site da Prefeitura de Maringá) e também nos dados da Empresa Kairós –
Desenvolvimento Social. Esta empresa elabora diagnósticos sociais municipais e territorializados (por
área ou bairro dos municípios). Os indicadores usados neste sistema são os mais atualizados possíveis,
de acordo com os dados do Censo 2010 do IBGE, e os dados utilizados para a pesquisa serão referentes
à base populacional idosa e infantil da cidade, indicadores de condições de vida, e também os índices de
agressão para essa população. Este artigo tem como finalidade criar um programa que norteie futuras
instalações de Centros Intergeracionais para o município. Contribuindo assim, não só com a população
idosa e infantil, mas também para Maringá como um todo, pois, esse projeto poderá se tornar inovador
e referência socioassistencial para outras cidades.
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