LAR RESIDENCIAL

LAR RESIDENCIAL

CERCIESPINHO
SEDE CERCIESPINHO

A Cerciespinho é uma Cooperativa de

RESIDÊNCIA

Solidariedade Social, Sem Fins Lucrati-

AUTÓNOMA

vos e tem como finalidade satisfazer as
respectivas necessidades sociais e a sua
promoção e integração.

Missão
Promover a cidadania e a qualidade de
vida de pessoas com deficiência mental
e/ou em situação de dependência e/ou

Contactos:

exclusão social, fornecendo serviços,

Morada: Rua do Louredo, n.º 90 Idanha

intervenções, estruturas e respostas

4501-909 Espinho

sociais de qualidade

Endereço Postal: Apartado 177
4501-909 Espinho

Visão

Telefone: 227319061

Ser uma entidade reconhecida na comu-

Fax: 227348588

nidade pela promoção de serviços e

Email: cerciespinho@cerciespinho.org.pt

intervenções integrados, globais e de

Site: www.cerciespinho.org.pt

qualidade

Para além dos critérios legais são ainda

Residência Autónoma

tidos em conta os seguintes critérios de
hierarquização:

Descrição:

Critérios de admissão:

A residência autónoma é uma residência

Pessoas com deficiência, de idade igual ou

ou apartamento para acolher pessoas

superior a 16 anos:

com deficiência que, mediante apoio,

•

possuem capacidade de viver autonoma-

Cujos familiares não as possam acolher;

•

caso de doença ou de necessidades de

Alojamento;

•

Cuidados pessoais e de saúde;
•
Alimentação e nutrição;

•

Apoio nas actividades

da vida

•

Actividades sócio-culturais;

•

Apoio social;
•

Jovens/Adultos em situação de
emergência social;
Jovens/Adultos com um vínculo prévio à Cerciespinho;

Que frequentem estruturas de ensino, programas e formação profissional

quotidiana;

•

•

•

damente justificados;

Jovens/Adultos oriundos do concelho de Espinho;

descanso da respectiva família, devi-

•

•

afins;

Cuja família necessite deste apoio em
determinadas situações, tais como em

Actividades e serviços disponibilizados:

Jovens/Adultos com deficiência
intelectual e doenças neurológicas

mente.
•

•

•

Jovens/Adultos que frequentem

ou se encontrem abrangidas por pro-

estabelecimentos de ensino, centros

gramas ou projectos cujo local não se

de actividades ocupacionais, na for-

compatibilize com o da respectiva

mação, emprego protegido ou em

residência;

mercado de trabalho

A residência autónoma pode admitir

Apoio para a organização e ges-

temporariamente candidatos com ida-

tão da vida diária;

des inferiores a 16 anos cuja situação
sócio-familiar

o

aconselhe

e

se

tenham esgotado as possibilidades de
encaminhamento para outras respostas sociais mais adequadas.

•

Jovens/adultos com potencial de
viver autonomamente.

