Centro de Dia
O Centro de Dia é uma resposta social desenvolvida em equipamento que contribui para a
valorização pessoal, partilha de conhecimentos e experiências pessoais, proporcionando
durante o dia, a prestação de serviços que satisfaçam as necessidades básicas,
proporcionando a permanência do idoso no seu meio natural de vida evitando o isolamento.

Quem pode ser utente do Centro de Dia?
São critérios de admissibilidade a este serviço:


Ter idade igual ou superior a 65 anos, salvo casos excecionais a considerar individualmente;



Ser uma pessoa autónoma, idosa e/ou deficiente, que reside na área geográfica, cintura
urbana, do Centro de Dia.

O interessado e/ou família deverá dirigir-se ao Centro de Dia para efetuar uma
inscrição/candidatura.
As candidaturas apos avaliadas pelo Diretor Técnico são sujeitas a aprovação da Direção,
sendo realizada a admissão. A Instituição reserva-se no direito de recusar a admissão sempre
que se verifiquem circunstâncias passíveis de colocar em perigo a vida ou integridade física
dos utentes e/ou sempre que o candidato requeira cuidados médicos permanentes para os
quais a resposta social não está vocacionada.

Serviços prestados:
A Equipa do Centro de Dia é composta por uma equipa de profissionais multidisciplinares que
em conjunto asseguram cuidados básicos e promovem várias atividades no sentido de
contribuir para a promoção da qualidade de vidas dos utentes através de vários serviços:


Alimentação (almoço e lanche)



Suplemento e pequeno-almoço (opcional)



Cuidados de Higiene e Conforto;



Administração de medicação



Tratamento de Roupas;



Animação Sociocultural;



Motricidade e Manutenção Física;



Transporte.



Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário;

Outros Serviços Complementares:


Prestação de serviço ao Sábado



Acompanhamento ao Exterior (Serviços de Saúde, outros serviços);



Aquisição de Bens Essenciais;



Reabilitação/Manutenção (Fisioterapia)

Capacidade:
O Centro de Dia tem capacidade para 50 utentes.

Horário de Funcionamento:
O Centro de Dia, funciona durante todo o ano exceto aos domingos e feriados, nas instalações
do Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ançã, de 2ª Feira a Sábado, das 8.00 horas às
17.30 horas.

