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  Num esforço de co-responsabilidade social e cívica, 
os corpos gerentes da Santa Casa da Misericórdia
de Fátima-Ourém pretendem continuar a obra de 
bem-fazer, particularmente junto dos mais carencia-
dos e necessitados de auxílio, cooperando com as 
entidades públicas e privadas na dignificação da 
pessoa e no respeito pelos direitos humanos.                    

   A Santa Casa tem assinado protocolos de coope-
ração em diversas áreas.  
Alzheimer Portugal - Criação do Gabinete de Apoio ao Familiar e Doente de Alzheimer
Junta de Freguesia de Fátima – Serviço de Apoio Permanente
Helpphone- Serviço de Apoio Permanente
Instituto Politécnico de Leiria – Formação
Escola Superior de Educação de Santarém - Formação
Medicourem - Serviços Médicos e Paramédicos
Carlipharma (Parafarmácia em Fátima)
Pharmourem (Parafarmácia em Ourém)
Clinifátima - Serviços Médicos

 

 

   Atenta às necessidades da população e da comunidade 
em geral, numa lógica de combate à pobreza e exclusão 
social, apoiando os mais desfavorecidos, a Santa Casa tem 
reunido esforços no sentido de criar parcerias rentáveis 
com outras entidades.

 Cooperação
interinstitucional

Cooperar com as famílias, com entidades
    públicas e privadas na procura de respostas 
   integradas, sustentadas e adaptadas à
    realidade da comunidade local.      

     Responsabilizaros intervenientes 
            na função que lhe está inerente, 
            particularmente as famílias.

Dignificar a pessoa no respeito pelos seus
direitos, características e necessidades.



A funcionar desde Janeiro de 2007, é uma estru-
tura residencial que tem por objectivo essencial:

  Acolher pessoas, cuja situação social, familiar,

económica e/ou de saúde, não lhes permite

permanecer no seu meio habitual de vida

Destinatários:

  Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.

Serviços prestados:

  Alojamento;

  Alimentação;

  Cuidados de higiene e conforto;

  Cuidados médicos e de enfermagem;

  Lavagem e tratamento de roupas;

  Animação, ocupação e lazer;

  Ginástica sénior;

  Passeios e actividades diversas no exterior;

  Apoio em deslocações ao exterior;

  Apoio/acompanhamento psicossocial;

  Assistência espiritual e religiosa;

Santa Casa da Misericórdia Fátima-Ourém 

Lar Senior

O papel insubstituível
da Família!

A alegria e 
boa disposição é indispensável!

A importância do Voluntariado!

Visitas:
As famílias e/ou amigos podem visitar os resi-
dentes, sem restrições de horários, desde que 
não coloque em causa o normal funcionamento
dos serviços prestados aos utentes.

Centro de Convivio
Santa Casa da Misericórdia Fátima-Ourém 

O que é?
Uma resposta social organizada e
dinamizada com a participação activa
da comunidade, através de actividades
de diversão, convívios intergeracionais
indo de encontro das suas raízes e
reforçando assim a sua identidade.

Objectivos:
  Combater o isolamento social;
  Favorecer o bem-estar físico e 
psicológico;
  Desenvolver sentimentos de interacção,
auto-estima e segurança.

Recursos Humanos:
As actividades são promovidas pela
animadora sociocultural, psicóloga e
assistente social da instituição.

Horário:
Funciona todas as semanas, às Terças-
feiras, durante a tarde.

Transportes:
A Santa casa assegura o transporte
dos utentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dignificar a pessoa Idosa...


