IMP01.IT01.PR01.SI

Centro Social de Soutelo – I.P.S.S.
A nossa missão: Satisfazer as necessidades e expectativas legítimas da comunidade...

N.º Provisório de Candidatura: ____
Data da inscrição: ___/___/_____
Visita Domiciliária: ___/___/_____
Tipo de Resposta ao pedido de inscrição:_______________________________________________________________________

1 – Identificação do candidato
Nome __________________________________________________________________________________________________
Idade _______

Data de Nascimento _____/____/_____

Estado Civil ___________________

Residência ____________________________________________________________________________________________
Freguesia ____________________ Concelho ___________________
Telefone _________________ Telemóvel______________________

2 – Solicitação do apoio ao Centro Social de Soutelo
Candidato_______________________________________________________________________________________________
Instituição ______________________________________________________________________________________________
Família ________________________________________________________________________________________________
Outros _________________________________________________________________________________________________
Motivo _________________________________________________________________________________________________

3 – Dependência do candidato*
Autónomo

3

Necessita de apoio na higiene pessoal, tarefas da vida quotidiana e na mobilidade

2

Necessita de pequenos apoios na vida quotidiana e no apoio à mobilidade

1

Totalmente dependente para a satisfação das necessidades básicas

0

*Adaptada a escala de Lawton e Barthel

4 – Serviços solicitados
Centro de Dia

Centro de Convívio

Higiene pessoal e imagem

Acompanhamento nas deslocações ao exterior

Confecção e distribuição de almoço

Ocupação de tempos livres

Acompanhamento nas refeições

Transporte

Limpezas/ Higiene da habitação

Reparações e adaptações no domicílio

Tratamento de roupas

Jardinagem e ornamentação

Ajudas técnicas e produtos geriátricos

Outros _____________________________________
... promovendo a igualdade, a participação, a cooperação e a solidariedade.
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4.1 – Periodicidade
3.ª e 5.ª □

2.ª, 4.ª e 6.ª□

Dias úteis□

Sábados□

Domingos □

Feriados□

Outra □

4.2 Período do dia preferencial para a prestação do apoio
Manhã

□

Hora almoço _____________________ □

Tarde

□

Noite

□

5 – Suporte social
5.1 - Com quem vive o candidato? ___________________________________________________________________________
5.2 – O candidato é apoiado por outra instituição?
Sim

□ Se sim, com que serviços? _____________________________________________________________________

Não □
5.3 – Que apoio é que o candidato possui actualmente?
Permanente □

Diário pontual □

Pontual □

Diário, à noite □

Fim de semana □

Inexistente□

5.3.1 Por quem é efectuado este apoio?______________________________________________________________________

6 – Pessoa a contactar
Nome _______________________________________________________________ Parentesco _________________________
Residência ______________________________________________________________________________________________
Contacto da residência __________________

Contacto do emprego __________________________________

Telemóvel _____________________

Nome _______________________________________________________________ Parentesco _________________________
Residência ______________________________________________________________________________________________
Contacto da residência __________________

Contacto do emprego __________________________________

Telemóvel _____________________

7 – Observações :__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Anexar: Fotocópias do Bilhete de Identidade, Cartão de Contribuinte , Cartão de Utente e Declaração do IRS de todos os elementos do agregado familiar.

... promovendo a igualdade, a participação, a cooperação e a solidariedade.
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8 – Critérios de selecção (a preencher pelos serviços)
Critérios

Escala

Vontade expressa pelo candidato da prestação do serviço

Sim (1) / Não (0)

Valor

Residência nas freguesias de Rio Tinto, Baguim do Monte e Fânzeres

Sim (1) / Não (0)

Inexistência ou carência de suporte familiar ou de vizinhança que permita a satisfação das AVD’s

Inexistente (1)

Sinalização da Rede Social de Suporte

Sim (1) / Não (0)

Hospitalização do indivíduo ou familiar que preste assistência ao candidato

Sim (1) / Não (0)

Ter uma problemática que não ultrapasse o âmbito de competência do serviço

Sim (1) / Não (0)

Ser sócio do Centro Social de Soutelo

Sim (1) / Não (0)

Ordem de inscrição

*

1

2

3

4

Total

1
2
3

Critério eliminatório relativamente aos restantes.
Critério cruzado com variável suporte social.
Critério cruzado com a variável dependência do candidato atendendo à escala de Lawton.

4

Critério avaliado de acordo com a data de inscrição mais antiga no conjunto dos candidatos que apresentam o mesmo valor numér ico na totalidade
dos critérios de selecção.
... promovendo a igualdade, a participação, a cooperação e a solidariedade.

