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Pela qualidade
de vida dos

utentes

Estivemos em diálogo com Nuno
Crescêncio, Presidente da Direção da
Casa do Povo de Parada, numa altura em
que se estão a completar três anos desde a
abertura da sua Estrutura Residencial para
Idosos, o Lar Nossa Senhora do Rosário.

A Casa do Povo de Parada é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, tendo sido fundada a 2 de Agosto de 1973.
Inicialmente começou por desenvolver atividades culturais,
desportivas e recreativas, tendo criado: O Rancho Folclórico,
O Grupo Desportivo; A Secção de Atletismo, e ainda, A Secção
Jogo da Malha.
Em 5 de Dezembro de 1992 - depois de 19 anos a funcionar em precárias instalações arrendadas - são inauguradas as
instalações próprias - a sua sede – e só com a nova sede foi
possível criar e instalar, com qualidade, serviços de âmbito social
tais como: em 1993 a Unidade de Saúde;
Em 2001 o Apoio Domiciliário a Idosos e em 2003 um balcão
da Caixa de Crédito Agrícola.
A Casa do Povo de Parada, querendo alargar a sua atuação na área da Terceira Idade, apresentou uma candidatura ao
programa (POPH), a qual foi aprovada para a construção de um
Lar de Idosos. A Casa do Povo em Janeiro de 2015, inaugurou
a Estrutura Residencial Para Idosos – Lar de Nª Sr.ª do Rosário.
Para Nuno Crescêncio, “é um motivo de grande orgulho ver
concluída e em pleno funcionamento uma estrutura assim na
nossa terra”. A capacidade de resposta – atualmente preenchida
– ascende aos 40 utentes e veio suprir uma grande necessidade
que se fazia sentir nesta zona. A área de intervenção da Casa
do Povo de Parada cobre as localidades de Parada de Ester,
Ester e Cabril e cerca de três quartos dos residentes são locais,
o que o responsável aponta como algo que indica bem “a falta
que uma instituição destas fazia”. Acrescentando, relata também
que, “no momento da abertura, os primeiros 20 do utentes na
sua maioria estavam no Serviço de Apoio Domiciliário e foram
integrados no Lar”.
Acerca dos objetivos do Lar, Nuno Crescêncio sublinha
que passam por “dar uma resposta necessária aos utentes que
estão desapoiados e, de facto, esta era uma zona que estava
necessitada, visto que muitos destes idosos têm os seus familiares emigrados”. Refere também o propósito de “proporcionar
aos idosos uma melhor qualidade de vida e tratá-los da melhor
forma possível”.
A contribuir para isso estão as condições de absoluta modernidade que este espaço apresenta, tendo sido edificado de
acordo com os pressupostos de legislação recente. Face às
constantes solicitações de integração e à falta de vagas, um dos
planos para o futuro poderá passar pela hipótese de “alargar o
espaço”, utilizando áreas que estão adjacentes e que poderão
ser aproveitadas.

Portugal Inovador
Para além do dia-a-dia passado no
interior do Lar, há também a preocupação
em dinamizar a vida dos utentes, através
de diversas atividades algumas delas ao
ar livre. Todo este acompanhamento é
desempenhado, claro está, por uma equipa
de profissionais altamente qualificados. A
instituição tem um total de 24 funcionários
diretos, o que a coloca como uma das entidades que mais empregos geram na região.
Posto isto, é também de referir que a
Casa do Povo de Parada continua a desenvolver a valência de Serviço de Apoio Domiciliário, podendo responder a 40 utentes.
Em Dezembro de 2015, a Casa do Povo
assinou também um protocolo com o Centro Distrital de Segurança Social de Viseu
para a implementação do projeto Rede
Local de Intervenção Social (RLIS)
Dentro deste âmbito, a Casa do Povo
de Parada tem como áreas de intervenção
os concelhos de Castro Daire e Vila Nova
de Paiva, prestando apoio a mais de uma
centena de famílias. Porém, Nuno Crescêncio vê ainda uma grande margem para que
este trabalho seja reforçado, perspetivando
que a cobertura chegue ao triplo do atual
número de beneficiários.

