Где неговатељи могу
да добију подршку

Sargoon, неговатељ
своје ћерке.

Неговатељ је неко ко брине о члану
породице или пријатељу са инвалидитетом,
здравственим проблемом, менталном
болешћу, или неком ко је слаб/изнемогао
због година.
Ако сте неговатељ, можете да добијете
помоћ и подршку кроз ‘Решење за
неговатеље’ (Carer Gateway).

Шта је Carer Gateway?
Carer Gateway обезбеђује услуге и подршку у личном
контакту, преко телефона, или преко интернета, за 2.65
милиона неплаћених неговатеља у Аустралији.
Carer Gateway пружа многе услуге које вам помажу
око било каквих свакодневних изазова, као и код
емоционалног и финансијског стреса који можете да
имате обављајући улогу неговатеља.

“Пуно времена и енергије
је потребно када неком
пружате негу, али време је
и вама потребно – за вас.”

Како могу да користим Carer Gateway услуге?
Можете да разговарате са Carer Gateway пружаоцем услуга
на 1800 422 737, од понедељка до петка, од 8am до 5pm.
Carer Gateway особље разговараће са вама о томе шта вам је
потребно и помоћи ће вам да дођете до услуга и подршке.
Ако желите да говорите на вашем језику, позовите
Преводилачку и тумачку службу (Translating and Interpreting
Service) на 131 450. Ова служба (Translating and Interpreting
Service) обезбеђује приступ тумачима за више од 160 језика.
Услуге су на располагању 24 сата на дан, 7 дана недељно.

Sargoon, неговатељ своје ћерке.

Carer Gateway обезбеђује национални вебсајт
(carergateway.gov.au) са ‘онлајн’ услугама и информацијама
како би вам се пружила подршка као неговатељу.

Carer Gateway обезбеђује многе услуге,
укључујући следеће:
Инструкције
Ако желите да научите како да управљате стресом
и побољшате своје стање, самооријентисани
курсеви са инструкцијама на Carer Gateway вебсајту,
могу да вам помогну.

Саветовање
Ако сте под стресом, забринути, тужни или
фрустрирани, професионални саветник може са
вама да поразговара и да вам помогне. Можете
лично да разговарате са професионалним
саветником у вашем крају, или преко телефона
у удобности ваше куће. Ако желите да са неким
говорите на вашем језику, позовите Преводилачку и
тумачку службу (Translating and Interpreting Service)
на 131 450.

Онлајн курсеви
Нове вeштине можете да учите преко кратких
интерактивних онлајн курсева - на Carer Gateway
вебсајту. Курсеви ће вам помоћи у вршењу ваше
улоге неговатеља и обезбедиће информације о
томе како да водите рачуна о себи, као и како да
се носите са стресом и правним стварима.

Одмена неговатеља
‘Одмена’ или ‘одмена неговатеља’ је када неко други
преузима бригу о особи коју ви негујете. Можда
ће вам бити потребна хитна одмена ако изненада
дођете у ситуацију да не можете да пружате негу,
на пример ако се разболите или повредите. Ви
такође можете да испланирате одмену, тако да се
одморите. Да организујете хитну или испланирану
одмену, позовите Carer Gateway на 1800 422 737 да
разговарате о могућностима одмене у вашем крају.

Повезивање са другим неговатељима
Ако сте усамљени или желите да добијете савет
од других неговатеља, Carer Gateway вам може
помоћи да се сретнете са људима који су у сличној
ситуацији, да размените своје приче, знање
и искуство. Ви можете лично да се састанете
са локалним неговатељима, да се међусобно
посаветујете и учите једни од других, и то све на
једном сигурном месту. Carer Gateway вебсајт
такође обезбеђује онлајн форум, ком се можете
придружити и постати део онлајн заједнице за
подршку, заједно са другим неговатељима.

$

Финансијска подршка
Као неговатељ, можда имате право на
финансијску помоћ. Постоје два пакета
финансијске подршке кроз Carer Gateway, за
оне који испуњавају услове. Можда имате право
на једнократну финансијску помоћ у оквиру
практичне подршке, да купите опрему или
средство које би вам помогло у вашој улози
неговатеља. Можда такође имате право на
финансијску помоћ за низ услуга текуће практичне
подршке, као што је планирана одмена или
превоз, за период од годину дана.

Како да контактирам Carer Gateway?
Carer Gateway има вебсајт на
националном нивоу, на
www.carergateway.gov.au или можете
да телефонирате на 1800 422 737 од
понедељка до петка, од 8am до 5pm.
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