
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção
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Data de conclusão

Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


	Name 4: PROXIM(IDADE)
	Name 5: POISE-03-4639-FSE-000879
	Name 6: Programa de tutoria/capacitação para a adaptação ao processo de envelhecimento
	Name 7: Concelho de Pombal
	Name 8: Irmandade da Misericórdia da Redinha
	Name 9: 20-12-2021
	Name 10: 21-12-2021
	Name 11: 31-12-2022
	Name 12: 148.687,57 € 
	Name 13: 86.348,40 € 
	Name 14: 15.237,95 €
	Name 15: Objetivos: - Promover a inclusão social de pessoas idosas do concelho de Pombal;- Promover a saúde mental, através de uma intervenção de proximidade, no meio natural de vida das pessoas idosas, com recurso a uma equipa multidisciplinar;- Estimular a adaptação  dos beneficiários aos diferentes desafios do processo de envelhecimento, através da tutoria e capacitação.Atividades: - Gestão de caso;- Socialização, através de atividades sócio recreativas, lúdicas, sociais e religiosas;- Ações de literacia digital;- Capacitação sobre gestão do orçamento doméstico, medição de sinais vitais, gestão da terapêutica medicamentosa e planeamento e confecção de refeições;- Articulação com/para outras entidades;- Acompanhamento psicológico e psicoterapêutico;- Estimulação cognitiva;- Estimulo de competências emocionais e relacionais;- Consciencialização para adaptação de espaços;- Avaliação nutricional;- Treino e adaptação de atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida diária.Todas as atividades acima descritas serão desenvolvidas pela equipa multidisciplinar, constituída por uma Gerontóloga Social/Coordenadora de Projeto, Assistente Social/Gestora de Caso, Psicóloga Clínica, Enfermeira, Nutricionista e Ajudante Familiar.
	Name 16: Resultados esperados:- Retardar a institucionalização e procura por respostas sociais, por parte das pessoas idosas integradas em PROXIM(IDADE);- Os beneficiários terem um papel mais ativo na sociedade e por consequente, estarem menos isoladas e sós com um exercício mais pleno dos seus direitos;- Retardar o aparecimento de perdas significativas de autonomia e dependência nos beneficiários.


