“ Não temos nas nossas mãos as soluções para
todos os problemas do mundo, mas diante de
todos os problemas do mundo temos as nossas
mãos”
Freidrich Von Schiller
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O que para si é inútil
pode ser indispensável
para outra pessoa!

O Gabinete de Alzheimer da Misericórdia
de Fátima-Ourém já possui alguns
equipamentos (bengalas,andarilho, faixa
de transferência , cama articulada,
outros).
Estas ajudas técnicas estão disponíveis
para o apoio à comunidade, de forma
gratuita.
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Angariação de Ajudas
Técnicas
No seguimento da constituição de um Banco de
Ajudas Técnicas, promovido pela Santa Casa da
Misericórdia Fátima-Ourém e o Gabinete de
Alzheimer, está em curso a campanha solidária
“Juntos Venceremos Barreiras” que tem como
objectivo apoiar pessoas carenciadas que sejam
portadoras de deficiência ou necessitem,
temporária ou definitivamente, de ajudas técnicas,
por motivos de perda física ou psicológica.
O banco de ajudas técnicas pretende rentabilizar
equipamentos (cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos ou canadianas), e essencialmente
minimizar o problema de aquisição de ajudas técnicas para utentes em recuperação ou dependentes.
Trata-se de um projecto de solidariedade que
pretende envolver os munícipes, instituições,
empresas do sector privado e comunidade em
geral .
Neste sentido, solicita-se a toda a comunidade a
cedência de equipamentos, desde canadianas,
muletas, cadeiras de rodas ou andarilhos, para
depois proceder à sua entrega às pessoas mais
carenciadas do concelho.

Locais de Recolha
Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém
A Santa Casa de Misericórdia disponibiliza-se
ainda para fazer a recolha do equipamento no local
desejado pelo proprietário,caso este não tenha
possibilidade de o transportar.

A quem se destina?
O banco de ajudas técnicas destina-se a
pessoas com deficiência permanente ou temporária, residente no concelho de Ourém e
que apresentem carências ao nível eco-nómico.

O que são Ajudas Técnicas?
Ajudas técnicas são meios indispensáveis à
auto-nomia e integração das pessoas comdeficiência, ou que careça temporária ou definitivamente de
ajudas técnicas, por motivos de perda de autonomia
física.
As Ajudas Técnicas visam reduzir as consequências
do aparecimento de incapacidades motoras ou
melhorar a qualidade do apoio prestado à pessoa.

Quanto custa e por quanto tempo
pode usufruir deste empréstimo?
O empréstimo é feito de forma gratuita, qualquer
pessoa poderá usufruir deste serviço.
Ao ser atribuído este empréstimo o utente beneficiará do equipamento durante o período de recuperação do seu problema de saúde, e posteriormente
devolvê-lo-á à instituição de modo a que outros doentes o possam utilizar.

Como pode solicitar esta ajuda?
A solicitação de ajudas técnicas é feita à
técnica da instituição, acompanhado por
documentos que comprovem a situaçã clínica
do doente.
Será feita uma avaliação das condições
sócio-familiares e clínicas do doente.
Depois de se proceder à selecção das prioridades será então atribuída a ajuda técnica ao
doente.

Seja solidário,
ajude-nos a ajudar!

