BANDO
O CONCELLO DE BANDE colabora co proxecto RED MAY (Rede de apoio ás persoas maiores que
residan no rural galego) é un programa totalmente gratuíto para as persoas interesadas en
participar, levado a cabo pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia dentro do Programa
Operativo INTERREG V A España Portugal (POCTEP) que presta os seguintes servicios mediante
profesionais habilitados legalmente a través dunha unidade móbil:
1.
Servizos ópticos: prestaranse, entre outros, os servizos de revisión xeral e
gradación da vista por unha persoa graduada en óptica e optometría.
2.
Servizos de podoloxía: prevención, diagnóstico e tratamento das principais
patoloxías dos pés por unha persoa graduada en podoloxía.
3.
Servizos de asesoramento e apoio sobre servizos esenciais cotidiáns:
farmacolóxicos, xurídicos, bancarios, información alimentaria, subministracións
domésticas, servizos e programas destinados a persoas maiores promovidos pola
Consellería de Política Social...
As persoas destinatarias deste proxecto son as persoas maiores de 55 anos que precisen algúns dos
servizos sociais e asistencias prestados.
A unidade móbil dispón de acceso para persoas con mobilidade reducida (conta cunha plataforma
elevadora).
O horario de atención das profesionais é de luns a venres de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:00
horas (a excepción do día e o horario elexido para levar a cabo as charlas dos servizos que se van a
prestar). Tal e como falamos, e co fin de lograr unha maior participación cidadá, desde a
Federación Alzhéimer Galicia propoñemos unha charla común para os tres servizos cunha duración
dunha hora e media a primeira tarde (luns 9 de setembro en horario de 16:00 - 17:30). O lugar
onde se impartirán as charlas informativas será no Salón de Actos do Concello
Os teléfonos ao que deben dirixirse para a obtención de citas para os servicios prestados son:
604084058 - 981595121. De igual forma, poderán dirixirse ao correo redmay@fagal.org ou
proxectos@fagal.org
Para máis información non dubidedes en poñervos en contacto
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