Programas:
A organização S.E.N.A.C.A. dispõe de uma grande
variedade de programas para os seus clientes. Em cada
dia há um tema diferente.
Exercícios na poltrona

Manicura

Peteca

Clube para homens

Cozinhar no forno

Mini-golfe

Bingo
Boliche no carpete
Cerâmica e trabalhos
em madeira
Trabalhos manuais
Dardos
Clube de teatro
Jogos de cartas
(baralho)
Jardinagem
Debates em grupo
Saúde e bem-estar
Lanches ajantarados
Corridas de cavalos
Ferraduras

53 Bond Street (Central)
Oakville, Ontario L6K 1L8
Tel: 905.337.8937

Apreciar a música
Notícias e opiniões
Pintura
Terapia com animais
Perguntas – Cultura geral
Memórias
Shuffleboard
Cânticos em coro

2521 Dundas Street West (Palermo)
Oakville, Ontario L6M 4J4
Tel: 905.847.3394

Oratória
Convidados especiais
Caminhadas
Jogos de palavras
E muito mais!

1245 Eglinton Ave. West
(The Canadian Coptic Centre)
Mississauga, Ontario L5V 2M4
Tel: 905.812.8222
S.E.N.A.C.A. é uma organização registada
de beneficência e sem fins lucrativos.
O Programa de Dia para a Terceira Idade da
organização S.E.N.A.C.A. é financiado pela Rede
Local de Integração de Serviços de Saúde da Região
de Mississauga-Halton.
S.E.N.A.C.A. é um organismo participante da United Way de Oakville.

NO. DE ENTIDADE DE BENEFICÊNCIA: 13531 1215 RR0001

Programa de Dia para
a Terceira Idade
CENTRAL
53 Bond Street
Oakville, Ontario L6K 1L8
Tel: 905.337.8937
Fax: 905.337.0768
PALERMO
2521 Dundas Street West
Oakville, Ontario L6M 4J4
Tel: 905.847.3394
Fax: 905.847.3394
(telefonar antes de enviar fax)

THE CANADIAN COPTIC CENTRE
1245 Eglinton Avenue West
Mississauga, Ontario L5V 2M4
Tel: 905.812.8222
Fax: 905.812.8225
Correio eletrónico: senaca@senaca.ca
Sítio Web: www.senaca.ca

Missão
Proporcionar um ambiente carinhoso,
estimulante e seguro aos adultos que
precisam de companhia, de distrações e
de satisfações pessoais, com a finalidade
de melhorar a sua qualidade de vida e, ao
mesmo tempo, apoiar os prestadores de
cuidados.

1. Oferecer um programa de dia para adultos
fragilizados e incapacitados e outros
indivíduos.
2. Otimizar o nível de funcionalidade de
cada indivíduo.
3. Oferecer intervalos para repouso e apoio aos
prestadores de cuidados.

Horário de abertura

Custos

De segunda a sexta, das 08h00 às 18h00

Os extratos são emitidos no final de cada mês. Se

Encerrado aos feriados oficiais

for necessário, prestamos assistência na busca de
fontes alternativas de financiamento aos clientes
que satisfaçam os critérios de admissão no

O programa pode ser frequentado entre
o mínimo de um dia até ao máximo de
cinco dias por semana.
A admissão no programa é baseada
na disponibilidade de vagas.

S séniores
E estar feliz
N nutrir carinho
A atividades
C companhia
A alcançar satisfações pessoais

programa. Os clientes pagam pelos dias em que
estão inscritos no programa, exceto se estiverem
hospitalizados, de férias (máximo de duas semanas
por ano) ou doentes (mais de cinco dias por mês).
Lembramos que está em vigor um número máximo
de dias por ano sem pagamento.

Serviços
Programas de exercícios
Atividades recreativas
Acontecimentos sociais
Assistência nas atividades diárias
Cuidados de enfermagem
Refeições nutritivas
Programas de bem-estar
Lanches a meio da manhã e da tarde

As combinações podem ser feitas através dos
seguintes meios:

Viatura familiar Oakville
Care-A-Van Canadian
Red Cross Society
TransHelp – Região de Peel

Informação
Para mais informação sobre os programa da organização
S.E.N.A.C.A. ou para marcar uma visita, ligar:

905.337.8937 (Central)
905.847.3394 (Palermo)
905.812.2222 (Canadian Coptic Centre)

Informação mensal e grupo de apoio
(grupo de manhã ou à tarde)
Assistência de uma enfermeira
especializada em cuidados dos pés
Cabeleireiro (marcações particulares)
Esteticista (por marcação)

