3 Ways We Can Help You - Serbian

Центар за самостални живот Западне Аустралије
Једини центар за информисање и помагала за особе свих узрасти и најразличитијих способности

ТРИ НАЧИНА НА КОЈА ВАМ МОЖЕМО ПОМОЋИ
1. Телефонирајте или пошаљите електронску поруку на нашој
информативној линији
1300 885 886

enquiries@ilc.com.au

Назовите током недеље између 8.30 сати преподне и 4.30 сати поподне
да би разговарали с неким од наших здравствених радника о томе који су
производи најбољи за вас. Можемо вам дати телефоном информације из
наше компјутерске банке података, а затим вам појединости послати поштом,
телефаксом или електронском поштом.
2. Посетите Центар.
Назовите нашу информативну линију да би заказали састанак.
То нам такође омогућује да се осигурамо да ће опрема коју желите да
испробате бити на располагању када дођете, и да вас поштедимо потребе
да чекате да би добили професионалну помоћ.
3. Посетите наше место на интернету на web www.ilc.com.au
Ако имате приступ интернету, то је одличан начин да добијете подробне
информације о свим услугама и опреми које се могу добити у Центру за
самостални живот, да претражите нашу банку података на интернету или да
разговарате с нама електронском поштом о вашим појединачним потребама.
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Место на интернету: www.ilc.com.au
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Електронска пошта: general@ilc.com.au

Центар за самостални живот
Западне Аустралије је непрофитна
организација. Ваши дарови већи од
два долара одбијају се од пореза.
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КРАТАК ПРЕГЛЕД НАШИХ УСЛУГА

ОПРЕМА И ПОМАГАЛА

Добродошли у Центар за самостални живот - једини центар за помагала и
информације за особе свих узрасти и најразличитијих способности.
Наши стручни здравствени радници дају БЕСПЛАТНЕ савете да би вам помогли да
начините информисани избор у вези целокупне опреме и помагала које можете добити
данас. Мада не продајемо ниједан од ових производа, дајемо подробне информације о
ценама и о локалним снабдевачима. Једном речју, овде можете добити непристрасне
савете и стручна упутства о томе како да себи олакшате живот.

На хиљаде предмета које можете БЕСПЛАТНО видети и испробати!
Посетите наш простор за испробавање опреме да би видели и испробали
најразноврснију опрему која вам може помоћи при обављању најразличитијих
задатака код куће, у школи, на послу или у заједници. Имамо на хиљаде предмета које
можете испробати. Што је још важније, увек ћете добити стручни савет и помоћ од
неког од наших терапеута за радно оспособљавање или терапеута говора да би вам се
помогло да одлучите шта је најбоље за вас.
Све се ове информације чувају у нашој банци података која садржи више од 6000
предмета. Може се добити телефаксом, електронском поштом, с места на интернету и
поштом.

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОД ЦЕНТРА ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ
Служба за изнајмљивање Центра за самостални живот је специјализована за
краткорочно изнајмљивање најразноврсније опреме по повољним ценама. Ту спадају
производи који се користе да би се спречио или смањио притисак, инвалидска колица,
апарати за комуникацију, опрема за купатила и рамови за ходање.
Разумно је изнајмити опрему:
•
•
•
•

За краткорочне потребе, на пример, након операције
Кад је ваша властита опрема на оправци
Да би испробали опрему тамо где ћете је користити и
да би се уверили да она “добро обавља посао” пре него
што одлучите да је купите
Да би задовољили потребе које се брзо мењају

ТЕХНОЛОГИЈА КОЈА ПОМАЖЕ
Технологија која помаже чини живот лакшим!
Центар за самостални живот је добро опремљен напредном
технологијом погодном за све узрасти и способности.
Терапеути за оспособљавање и терапеути говора могу
вам дати информације и савете о приступу компјутерима,
о појачавајућој или друкчијој комуникација и о контроли
околине.
Такође имамо изложене разноврсне тастатуре, мониторе,
мишеве, апарате за комуникацију и компјутерске програме.

СЛУЖБЕ У УНУТРАШЊОСТИ
Центар за самостални живот има Караван о покретном информисању и излагању
који путује кроз државу распрострањујући специјалистичке информације и савете о
хиљадама производа стотина снабдевача. Носимо чак и најразноврснију опраму да би
је ви видели и испробали.
Наш терапеут за оспособљавање
такође може да даје савете и да
држи курсеве за поучавање и обуку.
Још једно помагало које се може
користити јесте разговор преко
видеа.

ОБУКА, САВЕТОВАЊЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА
Центар за самостални живот нуди састанке за обуку особа које раде
у здравству, у организацијама за негу у заједници, онеспособљених
особа, у државном и у приватном сектору. Програми за обуку
посвећују највише пажње практичним способностима и могу бити
подешени тако да одговарају специфичним потребама неког појединца
или групе.
Теме радионица укључују:
• Рачно руковање
• Поступање у случају
притиска
• Руковање инвалидским
колицама
• Свест о
онеспособљености
• Најновије информације
о опреми
• Седите као што треба на радном месту.

САВЕТОВАЊЕ О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОПРЕМИ
Центар за самостални
живот обавља услуге
оцењивања професионалне
опасности по клијентима
и послодавцима који су
забринути због одговарајуће
опреме на радном месту, на
местима где се учи или у
домовима.

СРЕДСТВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ ЗА ОПРЕМУ
ЗА ОНЕСПОСОБЉЕНЕ ОСОБЕ
Центар за самостални живот управља средствима која
се додељују за опрему за онеспособљене особе коју
финансира Lotterywest. Та средства помажу појединцима с
трајном онеспособљеношћу да добију специфичне предмете
или опрему које иначе не би могли себи приуштити и који
се не могу купити преко другог финансирања. Назовите
Центар да би добили формуларе за пријављивање.

Центар за самостални живот је организација-покровитељ North Metropolitan
Commonwealth Carelink Centre-а. Commonwealth Carelink Centre је национални програм
који даје бесплатне информације о различитим службама за старије и онеспособљене
особе у заједници. Циљ Центра је да помогне старијим и онеспособљеним особама да
живе самостално у свом властитом дому. Да би назвали ваш локални информативни
центар због следећих услуга, молимо вас назовите 1800 052 222.
Помоћ у дому
Одржавање дома
Установе за негу старијих особа
Услуге превоза и исхране

Лична нега, замена у нези и болничарска нега
Центри за дневно збрињавање
Подршка неговатељима
Нега од удруженог здравства

North Metropolitan Commonwealth Carelink Centre има канцеларију која ради од
понедељка до петка од 8.30 сати
преподне до 5.00 сати поподне. Радња
пружа могућност за поверљив разговор
с професионалним чланом особља који
познаје локалне службе. Није потребно
претходно заказивање.

