Ahol a gondozók
segítséget kaphatnak

Sargoon. saját
lányának a gondozója.

A gondozó az a személy, aki fogyatékos,
egészségkárosult, mentális betegségben
szenvedő családtagról, barátról vagy életkora
miatt rászoruló személyről gondoskodik.
Ha Ön gondozó, a Gondozó Kapun
(Carer Gateway) keresztül segítséget és
támogatást kaphat.

Mi az a Carer Gateway?
A Carer Gateway személyes, telefonos, online szolgáltatások
keretében segíti, valamint támogatja Ausztrália 2.65 millió
fizetetlen gondozóját.
A Carer Gateway sok olyan szolgáltatást nyújt, melyek segíthetnek
azokban a midennapi kihívásokban, érzelmi és anyagi
nehézségekben, melyekkel a gondozó szerepkörén belül Önnek
szembe kell néznie.

“Jelentős idő és energia
megy el személyi
gondozásra, de Önnek
is szüksége van saját
magára fordított időre.”

Hogyan használjam a Carer Gateway
szolgáltatásokat?
Hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 5 óra között hívhatja a
1800 422 737 telefonszámot, ahol a Carer Gateway munkatársával
megbeszélheti azt, hogy mire van szüksége, és aki segít Önnek
abban, hogy megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat és segítséget.
Ha anyanyelvén szeretne valakivel beszélni, hívhatja a Fordító- és
Tolmácsszolgálatot (Translating and Interpreting Service) a 131 450-es
telefonszámon. A Translating and Interpreting Service több, mint 160
nyelven biztosít tolmácsot. A szolgáltatás a hét minden napján,
éjjel-nappal elérhető.

Sargoon. saját lányának a gondozója.

A Carer Gateway országos weboldalán (carergateway.gov.au), olyan
online szolgáltatások és információk találhatóak, amelyek Önt, mint
gondozót segítik.

A Carer Gateway többféle szolgáltatást nyújt,
többek között:
Képzést
A Carer Gateway weboldalán található, önirányított
tanfolyamok segítséget nyújthatnak Önnek, amennyiben
stressz kezelésre szeretne új módszereket megtanulni és a
saját közérzetén szeretne javítani.

Tanácsadást
Ha stresszesnek, szórongónak, szomorúnak vagy
frusztráltnak érzi magát, szaktanácsadóval beszélhet arról,
ami Önt nyomasztja és segítséget is kaphat. Beszélhet egy,
a lakhelye környékén lévő szaktanácsadóval személyesen,
vagy kényelmesen a saját otthonából telefonon keresztül.
Ha szeretne valakivel anyanyelvén beszélni, felhívhatja a
Translating and Interpreting Service szolgáltatást a
131 450-es telefonszámon.

Online készségfejlesztő tanfolyamokat
A Carer Gateway weboldalán található rövid interaktív
tanfolyamokon új készségeket sajátíthat el. A tanfolyamok
segítenek a gondozói szerepének betöltésében és
információt nyújtanak arra vonatkozóan, hogyan figyeljen
oda saját közérzetére is, hogyan kezelje a stresszt és a
jogi ügyeket.

Gondozási könnyítést (respite care)
“Könnyítés (respite)” vagy “gondozási könnyítés
(respite care)” az, amikor valaki átveszi annak a személynek
a gondozását, akit egyébként Ön gondoz. Előfordulhat,
hogy sürgősen szüksége van a “respite care” ellátásra,
ha úgy látja, hogy váratlanul nem tudja ellátni gondozottját.
Ilyen eset lehet, ha Ön megbetegszik vagy megsérül.
A sürgősségi “respite care”, vagy az előre eltervezett “respite
care” intézése érdekében, hívja a Carer Gateway-t az
1800 422 737-es telefonszámon, ahol megbeszélheti a
környékén lévő lehetőségeket.

Gondozókkal történő kapcsolattartást
Ha egyedül érzi magát vagy más gondozóktól szeretne
tanácsot kérni, a Carer Gateway össze tudja Önt hozni
hasonló gondozási helyzetben lévő személyekkel, akikkel
megoszthatja történeteit, tudását és tapasztalatait.
Személyesen találkozhat a helyi gondozókkal és
biztonságos környezetben kicserélhetik egymással
tanácsaikat, és tanulhatnak is egymástól. A Carer Gateway
weboldalán olyan online forum található, amelyhez Ön
is csatlakozhat és tagjává válhat az egymást támogató
gondozók online közösségének.

$

Pénzügyi támogatást
Gondozóként jogosult lehet pénzügyi támogatásra.
A Carer Gateway keretében két pénzügyi támogatási
csomag áll az arra jogosult gondozók rendelkezésére.
Az egyszeri pénzösszeg a gondozói munkáját segítő
felszerelés vagy árucikk beszerzésére kapható. Több
12 hónapon keresztül nyújtott gyakorlati támogatást
is kaphat. Ilyen gyakorlati támogatás például az előre
megtervezett “respite care” vagy a szállítás.

Hogyan érem el a Carer Gateway
szolgáltatást?
A Carer Gateway szolgáltatás országos
weboldala elérhető a www.carergateway.gov.au
webcímen, vagy hívható az 1800 422 737-as
telefonszámon hétfőtől péntekig reggel 8 és
délután 5 óra között.

carergateway.gov.au
Connecting carers

to support services

