Deste modo é assegurado um atendimento personalizado que permitirá
manter as capacidades do idoso e assim

- Lavandaria
- Acompanhamento Médico (exclusivo de
Lar);

assegurar a sua independência durante
mais tempo.

Horário de Funcionamento

- Serviços de Enfermagem (exclusivo de Lar
e condições restritas para Centro de Dia);
- Serviços de Fisioterapia (exclusivo de Lar

- A valência de Lar funciona 24 horas

Centro Social e Paroquial
de S. Martinho de Bougado

e condições restritas para Centro de Dia);

por dia, 365 dias por ano;
- Serviços Administrativos/Secretaria;
- A valência de Centro de Dia funciona de Segunda a Sexta, das 9h às 19h30
(condições específicas para fim de semana).

Serviços prestados aos Utentes
de Lar e Centro de Dia:
- 4 a 5 Refeições diárias: Peq. Almoço, Almoço, Lanche, Jantar e Ceia
(sendo que esta última é exclusiva de
Lar);
- Cuidados de Higiene - banho no
chuveiro.

- Serviço psicosocial, 3 dias por semana;
- Serviços de Animação Sócio-Cultural, 5
dias por semana;
- Serviços de Actividade Física, 2 dias por
semana;
- Serviços religiosos e espirituais, onde é
promovida a liturgia da palavra, 2 dias por
semana e é celebrada a missa todos os sábados;
- O transporte do idoso de Centro de Dia é
assegurado pelo C.S.P.S.M.B (para as freguesias de S. Martinho e Santiago de Bougado)

Boletim Informativo de Lar
e Centro de Dia
Contactos:
Rua Papa João Paulo II
Complexo da Igreja Nova , Apartado 244
4785-141 Trofa
Telefone: 252 414 383
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social e o conhecimento profundo dos casos

- Cópia dos documentos relativos a des-

obrigam, segundo parecer emitido pela Direc-

A análise e a avaliação das candidatu-

pesas fixas mensais (em caso de integração

ção Técnica, parecer este baseado num estudo

ras são feitas tendo em conta os seguintes

no Acordo de Cooperação);

sócio-económico, de acordo com as vagas

critérios:

existentes e a organização do serviço.

Critérios de Admissão

nico, com o maior detalhe possível.

- Não possuir condições familiares e/ou
físicas para permanecer no seu domicílio;

Processo de admissão

- Ter mais de 65 anos de idade e se

Apenas serão considerados candidatos

encontrar dependente de uma terceira pes-

todos aqueles que no acto do preenchimento

soa para a realização das suas actividades

da ficha de inscrição, entregarem os seguintes

de vida diária;

documentos:

- Viver isolado e sem possibilidades de

- Cópia do Bilhete de Identidade;

outro tipo de apoio que lhe proporcione
uma maior e melhor qualidade de vida;
- Ser preferencialmente residente na
Freguesia de S. Martinho de Bougado.

Os critérios de selecção são aqueles a
que a responsabilidade social, a consciência

Após o preenchimento correcto da ficha
de inscrição e a entrega de todos os documentos necessários é validada a inscrição
na Lista de Candidatos.

Admissão
Após a entrada do novo Utente é

- Cópia do Cartão de Contribuinte;

constituído o Processo Individual do Uten-

- Cópia do Cartão de Beneficiário da Segu-

te, que integra toda a informação e docu-

rança Social;

mentos respeitantes ao mesmo. Neste está
incluído o Plano Individual, onde consta as

- Cópia do Cartão de Utente do S.N.S.;

Critérios de Selecção

- Relatório Médico com o historial clí-

necessidades,

preferências,

- Declaração sobre os rendimentos;

envolvência familiar, estado de saúde do

-Cópia dos documentos comprovativos dos

Utente, personalidade e o plano de inter-

rendimentos e/ou pensões auferidos mensal-

venção das diversas áreas (física, mental e

mente;

social) referente aos diversos técnicos da
instituição.
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potenciais,

