
Combater a solidão.

Contribuir para retardar ou evitar o
internamento institucional,
possibilitando a permanência no
seu meio habitual de vida junto
daqueles com quem conviveram
durante longos períodos de tempo,
como os amigos e os vizinhos;

Contribuir para o equilíbrio e bem-
estar do idoso;

Promover a autoestima do idoso
assim como a qualidade de vida no
seu meio habitual;

Os nossos
objetivos
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Os nossos serviços

Cuidados de higiene e conforto pessoal
Manutenção de arrumos e limpeza da
habitação estritamente necessária à
natureza do apoio a prestar;
Confeção de alimentos e distribuição de
refeições;
Tratamento de roupas, quando associado
a outro tipo de serviço SAD;
Atividades de lazer;
Acompanhamento a consultas e outras
atividades.

A SAD (Serviço de apoio Domiciliário)
proporciona um conjunto diversificado de
serviços, em função das necessidades das
pessoas, nomeadamente:

Satisfazer as necessidades básicas das
pessoas;
Prestar apoio psicossocial;
Prevenir o isolamento, através da
promoção de relações interpessoais,
interinstitucionais e intergeracionais;
Proporcionar momentos de convívio e
lazer através de atividades
ocupacionais;
Manter e/ou desenvolver as
capacidades existentes.

O Centro de Dia é uma resposta social que
consiste na prestação de um conjunto de
serviços que contribuem para a
manutenção dos idosos no seu meio sócio
familiar.

A nossa história Os nossos serviços

A ARCA, é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social (IPSS), sem
fins lucrativos, fundada a 23 de
agosto de 2000, com sede na
freguesia de Santa Cruz da Trapa,
concelho de São Pedro do Sul.
ARCA iniciou atividade, no dia 1 de
junho de 2004, tendo como objetivo
contribuir para qualidade de vida da
pessoa idosa.
A nossa Visão é ser uma Instituição
de referência, reconhecida pela
qualidade dos seus serviços, baseada
no trabalho de equipa e numa gestão
sustentável, orientada para a inclusão
social consolidando as respostas
sociais e atuando de uma forma
proactiva às necessidades emergentes
da comunidade.


