ACORDOS

Associação Baptista Shalom

SERVIÇO DE APOIO

SEDE: Rua Moinho do Frade nº 7

Acordo de cooperação para
a resposta social Serviço de

2910 - 616 Setúbal

DOMICILIÁRIO

Edifício Voar Mais Alto
R. dos Limoeiros n.º 1

Apoio

Domiciliário

Quinta da Amizade
2910-337 Setúbal

celebrado

com

o

Centro

Distrital de Segurança Social.

shalom@abshalom.pt
Telefone: 265 720 380
Fax: 265 720 389
“Tu és o Porto Seguro
onde eu me abrigo. Sei
que comigo estás. És o
meu refúgio…
És o Porto Seguro onde
eu me abrigo!”

R. dos Limoeiros n.º 1, Quinta da
Amizade Telef: 265 720 380

O

Serviço de Apoio

Serviço de Apoio Domiciliário da Shalom apresenta-se como:

Domiciliário pretende:
•

Contribuir

para

a

melhoria

da

•

qualidade de vida dos clientes e suas

Cuidados de higiene e conforto
pessoal;

Horário de funcionamento

famílias;
• Garantir a prestação de cuidados de
ordem física e apoio psicossocial aos

•

Cuidados higiene habitacional;

•

Fornecimento

e

apoio

de

clientes e famílias, de modo a contribuir

refeições, respeitando as dietas

para o seu equilíbrio e bem-estar;

com prescrição médica;

• Apoiar os clientes e famílias na

•

satisfação das necessidades básicas e

Tratamento de roupas de uso

O Serviço de Apoio Domiciliário funciona
todos os dias da semana das 7h30 às
19h30, incluindo fins-de-semana.

Destinatários

pessoal do utente;
•

atividades da vida diária;
•

Serviço de teleassistência;

•

Atividades

destina-se a pessoas residentes no

• Prevenir situações de dependência e
promover a autonomia;

socialização

• Colaborar e/ou assegurar o acesso à

de

cultura, aquisição

prestação de cuidados de saúde;
• Contribuir para retardar ou evitar a

animação

(animação,

com a comunidade no sentido de
promover a interação social dos clientes
e a sua participação na sociedade.

concelho de Setúbal.

e

lazer,

de bens

e

•

Pessoas idosas ou não que devido ao
seu estado físico e/ou psíquico,

géneros alimentícios, pagamento

necessitem do apoio desta resposta

de serviços).

social.

institucionalização;
• Privilegiar a interação com a família e

O Serviço de Apoio Domiciliário

•

Apoio Psicossocial;

•

Cuidados de Imagem.

