Ajudas técnicas e adaptações

Ajudas técnicas e equipamento

Usufruir de espaço seguro e bem-pensado irão ajudá-lo a viver com autonomia no conforto da sua casa o maior
tempo possível.
Sabemos que perder mobilidade faz parte do processo de envelhecimento. No início, começa a ser mais difícil
apanhar objectos do chão ou carregar sacos pesados, depois são as escadas e as banheiras que se tornam um
desafio.
Podemos aconselhá-lo a alugar ou comprar o melhor equipamento e as ajudas técnicas mais adequadas, para
o ajudar nas suas actividades diárias e assim permitir a sua autonomia durante mais tempo.
Uma parte importante do nosso trabalho é certificarmo-nos que o espaço que o rodeia é seguro e acessível, de
forma a que possa movimentar-se sem esforço e sem perigo. Podemos fazer uma visita à sua casa e sugerir as
adaptações necessárias para que o seu espaço continue a ser um ambiente seguro adaptado às suas novas
necessidades.
Dispomos de um conjunto de parcerias em diversas áreas que permitir-nos-ão responder aos seus pedidos, com
qualidade e rapidez. Podemos recomendar-lhe uma selecção de produtos e equipamentos, desenhados para
promover a sua autonomia, quer na sua casa quer no exterior. Podemos fornecer um conjunto de ajudas
técnicas que podem trazer-lhe mais conforto e bem-estar na realização de tarefas de vida diária, tais como
andarilhos, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, talheres e outro material adaptado, entre outros; podemos
ajudá-lo a escolher equipamento para usar no exterior, como scooters adaptadas; temos ao seu dispor um
serviço de diagnóstico e implementação de alterações necessárias na adaptação de espaços, incluindo posterior
assistência técnica.
A We Care, Teach, Train dispõe de uma parceria com a Liftech, uma empresa com origem no Departamento de
Sistemas de Elevadores da EFACEC, que tem conhecimento e experiência acumulados de mais de 50 anos no
fabrico de components para elevadores. A Liftech disponibiliza soluções para qualquer tipo de elevador desde o
mais simples ao mais complexo e tem um vasto leque de plataformas elevatórias e outros equipamentos para
subir escadas sem esforço.

Garantias de qualidade
Somos uma empresa licenciada pela Segurança Social, entidade que tutela todas as respostas sociais em
Portugal.
Valorizamos o trabalho em rede e por isso fazemos parte de Redes Sociais em diversos municípios;
estabelecemos ainda protocolos com diversas entidades, nomeadamente Alzheimer Portugal - procuramos estar
mais informados e formados para poder ajudá-lo melhor. Todas estas instituições exigem padrões de qualidade
que cumprimos rigorosamente.
Temos seguros de responsabilidade civil que cobrem os nossos serviços. As nossas cuidadoras são profissionais
experientes que passaram por um rigoroso processo de selecção e comprovaram a sua idoneidade pessoal e
profissional. Dispomos de um conjunto de parcerias em diversas áreas que permitir-nos-ão responder às suas
necessidades com qualidade e rapidez.
Acima de tudo, os serviços de uma empresa licenciada incluem não só o trabalho do cuidador, mas também o de
uma equipa de retaguarda, para assegurar que o serviço decorre como pretendido; poderá contar connosco para
ultrapassar dificuldades e encontrar soluções.

Um serviço de qualidade
Oferecemos uma alternativa realista para possibilitar aos nossos clientes a permanência nas suas casas,
rodeados dos seus familiares, amigos e pertences. Sem frustração, sem ansiedade, sem lágrimas.
Quando tiver decidido pelo apoio que necessita não hesite em contactar-nos. Podemos fazer-lhe uma visita, sem
qualquer custo ou compromisso, para avaliar consigo as suas necessidades e a forma como o nosso serviço
poderá decorrer.

