Gdzie znaleźć mogą
pomoc opiekunowie

Sargoon, opiekun
swojej córki.

Opiekun to ktoś, kto opiekuje się członkiem
rodziny lub przyjacielem, który jest
niepełnosprawny, chory, cierpi na chorobę
umysłową lub jest słabego zdrowia ze
względu na wiek.
Jeżeli jesteś opiekunem, możesz uzyskać
pomoc i wsparcie poprzez Pomost Opiekuna
(Carer Gateway).

Co to jest Carer Gateway?
Carer Gateway świadczy usługi i oferuje pomoc twarzą
w twarz, telefonicznie i online 2,65 milionom niepłatnych
opiekunów w Australii.
Carer Gateway oferuje szereg usług, które mogą ułatwić ci
sprostanie wyzwaniom życia codziennego i radzenie sobie
ze stresem emocjonalnym czy finansowym, czego możesz
doświadczać w roli opiekuna.

„Opieka and drugą osobą
pochłania dużo czasu i
energii, ale ty potrzebujesz
też trochę czasu dla siebie”.

Jak korzystać z usług Carer Gateway?
Możesz porozmawiać z usługodawcą Carer Gateway dzwoniąc
pod numer 1800 422 737 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 17.00. Pracownik Carer Gateway omówi z tobą twoje
potrzeby i pomoże ci znaleźć usługi i pomoc. Gdybyś chciał
porozmawiać z kimś w swoim języku, możesz zadzwonić do
Telefonicznej Służby Tłumaczy (Translating and Interpreting
Service) pod numer 131 450. Telefoniczna Służba Tłumaczy
zapewnia dostęp do tłumaczy ustnych mówiących 160 językami.
Usługa ta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Sargoon, opiekun swojej córki.

Carer Gateway ma również ogólnokrajową witrynę internetową
(carergateway.gov.au) oferującą usługi online oraz pomocne
dla opiekunów informacje.

Carer Gateway świadczy wiele usług, takich jak:
Szkolenia
Jeśli chcesz się nauczyć nowych sposobów radzenia
sobie ze stresem i poprawić sobie samopoczucie, mogą
ci w tym pomóc kursy szkoleniowe do samodzielnej
nauki na stronie internetowej Carer Gateway.
Pomoc psychologa
Jeżeli jesteś zestresowany, zatroskany, smutny lub
sfrustrowany, specjalista psycholog może z tobą
porozmawiać o twoich zmartwieniach i udzielić ci
pomocy. Możesz rozmawiać z nim twarzą w twarz w
swoim rejonie zamieszkania lub wygodnie telefonicznie
z domu. Gdybyś chciał rozmawiać w swoim języku,
możesz zadzwonić do Telefonicznej Służby Tłumaczy
pod numer 131 450.

Kursy umiejętnościowe online
Możesz nauczyć się nowych umiejętności, uczestnicząc
w krótkich interaktywnych kursach online, dostępnych
na stronie internetowej Carer Gateway. Kursy te
pomogą ci w spełnianiu roli opiekuna, a także
dostarczą informacji jak dbać o swoje dobro i jak radzić
sobie ze stresem i kwestiami prawnymi.

Opieka zastępcza
„Opieka zastępcza” jest to pojęcie, gdy ktoś inny
przejmuje opiekę nad osobą, którą ty się opiekujesz.
Możesz potrzebować nagłej opieki zastępczej, gdy
niespodziewanie znajdziesz się w sytuacji, w której
nie możesz świadczyć opieki - na przykład w razie
choroby lub wypadku. Możesz również zaplanować
opiekę zastępczą, żebyś mógł odpocząć. W celu
zorganizowania nagłej lub planowanej opieki zastępczej,
zadzwoń do Carer Gateway pod numer 1800 422 737
by porozmawiać na temat opcji dostępnych w
twoim rejonie.
Nawiązanie kontaktu z innymi opiekunami
Jeżeli czujesz się samotny lub chciałbyś skorzystać
z porady innych opiekunów, Carer Gateway może
pomóc ci spotkać się z osobami znajdującymi się w
podobnej sytuacji, by porozmawiać z nimi i podzielić
się doświadczeniami i wiedzą. Możesz spotkać się
osobiście z mieszkającymi w twojej okolicy opiekunami,
by wymieniać się poradami i doświadczeniami w
bezpiecznej przestrzeni. Strona internetowa
Carer Gateway oferuje również forum online, do
którego możesz się zapisać i stać się częścią wzajemnie
wspierającej się społeczności opiekunów online.
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Pomoc finansowa
Jako opiekunowi może ci przysługiwać pomoc
finansowa. Dla spełniających warunki opiekunów
dostępne są poprzez Carer Gateway dwa pakiety
pomocy finansowej. Możesz uzyskać środki finansowe
w formie jednorazowej praktycznej pomocy na zakup
sprzętu lub innego pomocnego opiekunowi artykułu.
Możesz również otrzymać środki na zakup wachlarza
usług stałej praktycznej pomocy, takich jak planowana
opieka zastępcza lub transport, do wykorzystania w
okresie dwunastu miesięcy.

Jak skontaktować się z
Carer Gateway?
Odwiedź ogólnokrajową stronę
internetową Carer Gateway pod adresem
www.carergateway.gov.au lub zadzwoń pod
numer 1800 422 737 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00.

carergateway.gov.au
Connecting carers

to support services

