3 Ways We Can Help You - Polish

Zachodnioaustralijskie Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Inc)

Specjalistyczny ośrodek źródłowy dla osób w każdym wieku i stopniu sprawności

3. Trzy sposoby, w których służymy pomoą
1. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailem
tel: 1300 885 886 E-mail: enquiries@ilc.com.au
W dni powszednie, w godzinach od 8:30 do 16:30, nasi specjaliści w dziedzinie zdrowia
służą radą w kwestii wyboru najbardziej odpowiedniego produktu. Informacje z naszej
bazy danych przekazujemy przez telefon, istnieje też możliwość przesłania bardziej
szczegółowych danych pocztą, faksem lub na adres e-mail.

2. Odwiedź nasze Centrum
Zachęcamy do umawiania się na spotkanie za pośrednictwem linii informacyjnej.
Dzięki temu będziemy pewni, że w dniu wizyty właściwy sprzęt testowy będzie dostępny i
nie będą musieli Państwo czekać na poradę specjalisty.

3. Odwiedź naszą stronę internetową www.ilc.com.au
Jeżeli mają Państwo dostęp do internetu, warto odwiedzić naszą stronę, na której
umieściliśmy dokładne informacje na temat wszystkich naszych usług oraz dostępnego
sprzętu. Ponadto istnieje możliwość korzystania z zasobów naszej bazy danych,
zawierającej informacje o sprzęcie, oraz skontaktowania się z nami pocztą elektroniczną w
sprawach, które chcieliby Państwo omówić.

Jak do nas trafić
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Zachodnioaustralijskie Centrum Na Rzecz
Samodzielnego Życia (Independent Living
Centre of WA (Inc.) jest organizacją o
charakterze niedochodowym. Datki powyżej
dwóch dolarów podlegają odliczeniu od
podatku.
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KRÓTKIE OMÓWIENIE NASZEJ DZIAŁANOŚCI

SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY
Zapraszamy do Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Independent
Living Centre) – niezwykłego ośrodka działającego na rzecz osób w
różnym wieku i o różnym poziomie sprawności.
Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów w dziedzinie zdrowia oferuje bezpłatne porady,
które pozwolą Państwu dokonywać świadomych wyborów dostępnego dziś sprzętu
wspomagającego oraz korzystania z różnych form pomocy. Mimo, że nie sprzedajemy
żadnych produktów, oferujemy szczegółowe informacje na temat cen oraz lokalnej
dystrybucji. Krótko mówiąc, u nas mają Państwo możliwość zasięgnięcia opinii bezstronnych
ekspertów oraz dowiedzenia się, jak uczynić swoje życie łatwiejszym.

Zobacz i wypróbuj bezpłatnie tysiące modeli sprzętu!
Zachęcamy do odwiedzenia miejsca, gdzie testujemy różnego rodzaju sprzęt, który może
Państwu pomóc łatwiej wykonywać wiele czynności w domu, szkole, pracy, a także bardziej
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dysponujemy ogromną liczbą różnego rodzaju
urządzeń i oferujemy Państwu możliwość sprawdzenia go osobiście. Co niemniej ważne,
nasi specjaliści w dziedzinie terapii zajęciowej oraz logopatologii pomogą Państwu dokonać
właściwego wyboru.
Wszystkie informacje na temat ponad 6000 modeli sprzętu wspomagającego można znaleźć
w naszej bazie danych (Assistive Equipment Database). Jest ona dostępna
w internecie, ale chętnie prześlemy Państwu informacje również faksem, e-mailem lub
pocztą.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
Wypożyczalnia Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Independent Living Centre Hire)
specjalizuje się w krótkoterminowym wypożyczaniu szerokiej gamy sprzętu w przystępnej
cenie. Oferta obejmuje materace zapobiegające powstawaniu odleżyn, wózki inwalidzkie,
urządzenia komunikacyjne, osprzęt łazienkowy oraz balkoniki.
Korzystne jest wypożyczenie sprzętu:
• na krótki okres np. po przebytej operacji
• na czas naprawy własnego sprzętu
• aby przed zakupem zobaczyć, jak dany produkt sprawdza
się w określonych warunkach
• aby dostosować się do szybko zmieniających się potrzeb

TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE
Technologie wspomagające uczynią Twoje życie łatwiejszym!
Nasze Centrum jest wyposażone w zaawansowaną technologię dla
osób w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności. Terapeuta
zajęciowy oraz logopatolog udzielą Państwu informacji na temat
środków umożliwiających korzystanie z komputera, metod
komunikowania z otoczeniem osób z upośledzeniami zmysłów
(Augmentive and Alternative Communication) oraz urządzeń
umożliwiających zdalną obsługę różnych urządzeń osobom
niepełnosprawnym lub starszym. Zapewniamy również szeroki
wybór odpowiednio dostosowanych klawiatur, monitorów, myszy
komputerowych, urządzeń komunikacyjnych oraz oprogramowania.

USŁUGI ZAMIEJSCOWE
Centrum działa również poza własną siedzibą. Nasi specjaliści podróżują po terenie całej
Zachodniej Australii, udzielając informacji i porad na temat ogromnej liczby produktów wielu
firm. Zawsze mamy ze sobą część z nich w naszym „Centrum na kołach”, aby umożliwić
Państwu zobaczenie i sprawdzenie ich.
Nasz specjalista w dziedzinie terapii
zajęciowej jest również do Państwa
dyspozycji – chętnie udzieli porady
oraz przeprowadzi kursy edukacyjne
i szkoleniowe. Istnieje też możliwość
prowadzenia wideokonferencji.

SZKOLENIA, PORADNICTWO I INNE USŁUGI
Edukacja i szkolenia
Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Independent Living Centre)
oferuje sesje szkoleniowe skierowane do pracowników służby zdrowia,
opieki środowiskowej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, organizacji
rządowych oraz sektora prywatnego. W programach szkoleń główny nacisk
jest na umiejętności praktyczne. Istnieje możliwość dostosowania zakresu
szkolenia do konkretnych potrzeb osoby lub grupy.
Szkolenia obejmują następujące tematy:
• sprawności manualne
• zapobieganie powstawaniu
odleżyn
• korzystanie z wózka
inwalidzkiego
• wiedza o niepełnosprawności
• nowinki na rynku sprzętu
wspomagającego
• prawidłowa postawa w pozycji siedzącej

Poradnictwo w zakresie sprzętu zawodowego
Centrum Na Rzecz
Samodzielnego Życia
(Independent Living Centre)
ma w swojej ofercie usługi
w dziedzinie oceny ryzyka
zawodowego skierowane do
klientów oraz pracodawców.
Obejmują one sprawy
związane z doborem
odpowiedniego sprzętu do
użytku w miejscu pracy, nauki
lub w domu.

DOTACJE NA SPRZĘT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia (Independent Living
Centre) zarządza procesem przyznawania dotacji udzielanych
przez Lorrywest na zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki nim osoby niepełnosprawne mogą otrzymać sprzęt, na
który bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie sobie pozwolić
i na który nie przyznaje się innych dotacji. Aby otrzymać
formularz podania, należy skontaktować się z naszym Centrum.

Centrum Na Rzecz Samodzielnego Życia jest organizacją patronacką North Metropolitan
Commonwealth Carelink Centre – krajowego programu, którego istotą jest udzielanie
bezpłatnych informacji na temat szeregu opieki środowiskowej nad osobami starszymi oraz
niepełnosprawnymi. Celem tych działań jest pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym,
aby mogły żyć w swoich domach jak najbardziej samodzielnie. Bliższych informacji na temat
usług świadczonych przez oddziały lokalne mogą Państwo zasięgnąć pod numerem telefonu
1800 052 222.
Pomoc w domu
Utrzymanie domu
Dzienne ośrodki opieki
Ośrodki opieki nad osobami starszymi

Biuro obsługi interesantów North
Metropolitan Commonwealth Centre
jest czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:30 – 17:00. Biuro umożliwia
odbycie rozmowy na osobności ze
specjalistą, posiadającym rozległą wiedzę
na temat lokalnych usług.
Nie wymagamy wcześniejszego ustalenia
terminu spotkania.

Opieka osobista, zastępcza i
pielęgniarska
Usługi transportowe i żywieniowe
Wsparcie dla opiekunów
Kompleksowa opieka zdrowotna

