3 Ways We Can Help You - Macedonian

Центар за самостојно живеење на Западна Австралија

Единствен центар за информирање и помагала за лица од сите возрасти и со различни способности

3 НАЧИНИ КАКО ДА ВИ ПОМОГНЕМЕ
1. Телефонирајте или испратете електронска порака на нашата линија
за информации
1300 885 886

enquiries@ilc.com.au

Јавете се во работни денови меѓу 8.30 часот претпладне и 4.30 часот попладне за
да разговарате со еден од нашите здравствени работници за тоа кои производи се
најдобри за вас. Информациите од нашата компјутерска банка на податоци можеме
да ви ги дадеме по телефон, а потоа поединостите може да ви бидат пратени по
пошта, по телефакс или по електронска пошта.

2. Посетете го Центарот.
Јавете се на нашата линија за информации за да закажете состанок.
Тоа исто така ни овозможува да се осигураме дека опремата што сакате да ја
испробате ќе биде на располагање кога ќе пристигнете, и да ве поштедиме од
потребата да чекате за да добиете професионална помош.

3. Посетете го нашето место на интернет на web www.ilc.com.au
Ако имате пристап до интернет, тоа е одличен начин да добиете подробни
информации за сите услуги и опрема што може да се добијат во Центарот за
самостојно живеење, да ја пребарате нашата банка на податоци на интернет или да
разговарате со нас преку електронска пошта за вашите поединечни потреби.

КАДЕ ДА НЕ НАЈДЕТЕ
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Центарот за самостојно живеење
на Западна Австралија е непрофитна
организација. Вашите подарувања
поголеми од два долари се одбиваат
од данокот.
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КРАТОК ПРЕГЛЕД НА НАШИТЕ УСЛУГИ

ОПРЕМА И ПОМАГАЛА

Добредојдовте во Центарот за самостојно живеење - единствен центар
за помагала и информации за лица од сите возрасти и со разновидни
способности.
Нашите стручни здравствени работници даваат БЕСПЛАТНИ советодавни услуги за да
ви помогнат да направите информиран избор во врска со целата опрема и помагала
што може да се добијат денес. Иако не продаваме ниеден од производите, даваме
подробни информации за цените и за локалните доставувачи. Со еден збор, овде
можете да добиете непристрасни стручни совети и упатства за тоа како да си го
олесните животот.

Илјадници предмети што може БЕСПЛАТНО да се видат и испробаат!
Посетете го нашиот дел за испробување на опрама за да видите и да испробате
најразновидна опрема што може да ви помогне при извршувањето на најразлични
задачи дома, на училиште, на работа или во заедницата. Имаме илјадници предмети
што може да ги испробате. Што е уште поважно, секогаш ќе добиете стручен совет и
помош од еден од нашите терапевти за оспособување или терапевти за говор (speech
therapist) за да ви помогнеме да одлучите што ви одговара.
Сите овие информации се чуваат во нашата банка на податоци за помагала која
содржи над 6000 предмети. Може да се добијат по телефакс, електронска пошта,
од местото на интернет и по пошта.

ИЗНАЈМУВАЊЕ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА САМОСТОЈНО ЖИВЕЕЊЕ
Службата за изнајмување на Центарот за самостојно живеење е специјализирана за
краткотрајно изнајмување на најразновидна опрема по поволни цени. Тука спаѓаат
производи што се користат за да се спречи или намали притисокот, инвалидски
колички, направи за комуникација, опрема за бањи и рамки за одење.
Разумно е да се изнајми опрема:
•
•
•
•

За краткорочни потреби, на пример, по операција
Кога вашата сопствена опрема е на поправка
За да ја испробате опремата таму каде што ќе ја
користите и да се уверите дали „добро ја врши
работата“ пред да одлучите да ја купите
За да ги задоволите потребите што брзо се менувааат

ТЕХНОЛОГИЈА ШТО ПОМАГА
Технологијата што помага го прави животот полесен!
Центарот за самостојно живеење е добро опремен со
напредна технологија погодна за сите возрасти и способности.
Терапевтот за оспособување и терапевтот за говорот може
да дадат информации и совети за пристап до компјутери, за
засилувачка или поинаква комуникација и за контрола на
средината.
Исто така имаме и разни тастатури, монитори, глувчиња,
направи за комуникација и компјутерски програми што се
изложени.

СЛУЖБИ ВО ВНАТРЕШНОСТА
Центарот за самостојно живеење има Караван за подвижно информирање и
изложување што патува низ државата распространувајќи специјалистички
информации и совети за илјадници производи од стотици доставувачи. Носиме дури и
најразновидна опрема за да ја видите и да ја испробате.
Нашиот терапевт за оспособување
исто така може да даде совети, како
и да одржува курсеви за поучување
и обука. Уште едно помагало што
може да се користн е разговорот
преку видео опрема.

ОБУКА, СОВЕТУВАЊЕ И ДРУГИ УСЛУГИ
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
Центарот за самостојно живеење нуди средби за обука за лицата што
работат во здравството, во организациите за нега во заедницата, за
онеспособени лица, во државниот и во приватниот сектор. Програмите
за обука најмногу внимание им посветуваат на практичните
способности и може да бидат приспособени за да им одговараат на
специфичните потреби на некој поединец или група.
Обуката опфаќа:
• Рачно ракување
• Постапки во случај на
притисок
• Ракување со инвалидска
количка
• Поттикнување свест за
онеспособеноста
• Најнови информации за
опремата
• Седете како што треба на работното место.

СОВЕТУВАЊЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОПРЕМА
Центарот за самостојно
живеење врши услуги
за оценување на
професионалната опасност
за клиенти и работодатели
кои се загрижени во врска
со соодветната опрема на
работното место, на местата
каде што се учи или во
домовите.

СРЕДСТВА ШТО СЕ ДОДЕЛУВААТ ЗА ОПРЕМА
ЗА ОНЕСПОСОБЕНИ ЛИЦА
Центарот за самостојно живеење управува со средства
што се доделуваат за опрема за онеспособени лица што
ја финансира Lotterywest. Тие средства им помагаат
на поединците со трајна онеспособеност да добијат
специфични предмети или опрема што инаку не би можеле
да си ја дозволат и која не може да се купи преку друго
финансирање. Јавете се во Центарот за формулари за
пријавување.

Центарот за самостојно живеење е организација-покровител на North Metropolitan
Commonwealth Carelink Centre. Commonwealth Carelink Centre е национална програма
што дава бесплатни информации за најразлични служби за постари и онеспособени
лица во заедницата. Центарот има за цел да им помогне на постарите и на
онеспособените лица да живеат самостојно во нивниот сопствен дом. За да се јавите во
вашиот локален центар за информации за следните служби, ве молиме телефонирајте
на 1800 052 222.
Помош во домот
Одржување на домот
Центри за дневно згрижување
Установи за нега на постари лица

Лична нега, одмена во негата и болничарска нега
Услуги за превоз и исхрана
Поддршка за негуватели
Нега од здруженото здравство

North Metropolitan Commonwealth
Carelink Centre има продавница што
работи од понеделник до петок од
8.30 часот претпладне до 5.00 часот
попладне. Продавницата пружа
можност за доверлив разговор со
професионален член на персоналот што
ги познава локалните служби.
Не е потребно претходно закажување.

