A INSTITUIÇÃO
O Centro de Apoio Social do Nadadouro foi
fundado em 26 de Novembro de 2003 e tem
como objectivo o apoio à pessoa idosa do
Nadadouro e freguesias limítrofes, nas respostas
sociais de Centro de Dia, Serviço de Apoio
Domiciliário e Lar.
O Centro de Dia e o Serviço de Apoio
Domiciliário estão a funcionar desde 12 de
Janeiro de 2009, tendo capacidade para 30 e 42
clientes, respectivamente.

SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO
“Apoio Domiciliário é a resposta social
organizada, que pessoas em situação de
dependência podem ter acesso para satisfação
de necessidades básicas e específicas, apoio nas
actividades instrumentais da vida quotidiana e
actividades sócio-recreativas. Este conjunto de
serviços é prestado no domicílio habitual de
vida do cliente, contribuindo para a promoção
da sua autonomia e a prevenção de situações de
dependência ou do seu agravamento.”

Estamos a finalizar toda a documentação para
tratar do procedimento concursal para
ampliação das infra-estruturas, afim de termos a
resposta ERPI/LAR.
Em Assembleia Geral de 19 de Junho de 2011,
os estatutos foram revistos e aprovados
abrangendo novas respostas sociais que poderão
funcionar no futuro.

 Assistência na administração de
medicamentos
 Acompanhamento nos cuidados de
saúde, se não tiver familiares;
 Acompanhamento e aquisição de bens
no exterior, se não tiver familiares;
 Promoção de actividades sócio-culturais.

CENTRO DE DIA
“O Centro de Dia é uma resposta social,
desenvolvida em equipamento, que consiste na
prestação de serviços que contribuem para a
manutenção das pessoas no seu meio habitual
de vida, visando a promoção da autonomia e a
prevenção de situações de dependência ou o seu
agravamento.”
Horário da Resposta Social:

2º a 6º feira: 8h30-18h, excepto feriados
Prestamos os seguintes serviços:
Horário da Resposta Social:

2º a 6º feira: 8h-13h30/15h-17h30
Sábado*: 8h30-13h30
*sábado à tarde o SAD é garantido a grandes
dependente e/ou pessoas s/suporte familiar
Prestamos os seguintes serviços:

 Alimentação;
 Cuidados de higiene pessoal;
 Limpeza e arrumação do domicílio
(zonas usadas pelo utente);
 Tratamento de roupas;






Alimentação;
Cuidados de higiene pessoal;
Tratamento de roupas;
Assistência na administração de
medicamentos
 Acompanhamento nos cuidados de
saúde, se não tiver familiares;
 Acompanhamento e aquisição de bens
no exterior, se não tiver familiares;
 Promoção de actividades sócio-culturais
e de lazer.
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ADMISSÃO
As inscrições são feitas por meio de uma ficha
de inscrição que deve ser preenchida de forma
completa e clara.

MISSÃO
Contribuir para bem-estar físico, social e
espiritual da população idosa e seus familiares,
proporcionando uma melhor qualidade de vida,
tendo em conta as suas necessidades através das
respostas sociais de Centro de Dia e Serviço de
Apoio Domiciliário, com qualidade e eficácia.

Documentos a apresentar no acto de inscrição:








Bilhete de identidade/CC
Cartão contribuinte
Cartão beneficiário
Cartão de utente SNS ou outro
Comprovativo dos rendimentos
Comprovativo de despesas c/medicação
crónica e/ou renda de casa
 Relatório médico

VISÃO
Ser reconhecida pela qualidade dos serviços
prestados, dirigidos à população idosa, num
clima de segurança afectiva, física e psíquica,
baseada no atendimento personalizado e em
sintonia com os familiares e colaboradores.

CENTRO DE DIA

Ser uma instituição de referência.

SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO

VALORES

Horário da Secretaria e Atendimento Social:

Dedicação: Empatia e afectividade

2º a 6º feira: 9h-13h/14h-18h

Ética: Coerência em todas as acções

Diariamente são disponibilizadas informações,
via telefone

Identidade: Sermos nós próprios
Inovação:
Envolvimento
projectos/iniciativas

em

novos

Respostas Sociais Certificadas:
ISO 9001:2015
Modelos de Avaliação da
Qualidade do ISS – Nível C

Melhoria continua: Fazer sempre mais e melhor
Motivação: Criar interesse em torno da Instituição

Rua d’Avé Maria, nº 17
2500-601 NADADOURO

Rigor: Na execução dos serviços
Respeito: Capacidade de aceitação
Responsabilidade: Em todas as acções

Telefone 262979095
Telemóvel 925423710
E.mail: cas.nadadouro@gmail.com

Solidariedade: Partilha e preocupação com o outro
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