Λοιπές Κοινωνικές Υπηρεσίες
 Πακέτα Φροντίδας στο Σπίτι
 Κοινωνική Υποστήριξη–Κοινωνικές Ομάδες
 Κοινωνική Υποστήριξη-Ατομική Στήριξη
 Πρόγραμμα Ανακούφισης Πασχόντων από
Άνοια «Λιμάνι»

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με την
Συντονίστρια του Προγράμματος
Υποστήριξης στο Σπίτι
των Κοινωνικών Υπηρεσιών

 Πρόγραμμα Υποστήριξης Φροντιστών

282 Waymouth Street

 Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντών

Adelaide SA 5000

 Ασφάλεια στο Σπίτι
 Στέγαση και Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση
 Πρόγραμμα Κοινωνικών Επισκέψεων

Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα
Aged Care Complaints Commissioner
Ph: 1800 550 552
Aged Right Advocacy Services (ARAS)
Ph: (08) 8232 5377
Alzheimer's Australia
Ph: (08) 8372 2100 or 1800 100 500
Carer Gateway Ph: 1800 422 737
Carers SA Ph: 1800 242 636
Catalyst Foundation Ph: (08) 8168 8776

Τηλ.: (08) 7088 0500
Φαξ: (08) 7088 0514
www.gocsacommunitycare.com.au

Βασιζόμαστε στα σχόλιά σας προκειμένου να
βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Για υποβολή παραπόνων ή προτάσεων ή για την
έκφραση επαίνων επικοινωνήστε μαζί μας στα
παραπάνω τηλέφωνα.

Commonwealth Respite & Carelink
Centres
Business hours Ph: 1800 052 222
Outside business hours Ph: 1800 059 059
Disability Rights Advocacy Service Inc.
Ph: (08) 8351 9500
My Aged Care Ph: 1800 200 422

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

«Προάγοντας την αυτονομία μέσω
της υγείας και της ευημερίας»

Supported by the Australian Government Department of Health

Τι είναι η Υποστήριξη στο Σπίτι;

Συντήρηση Οικίας και Κήπου

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης στο Σπίτι είναι

Το πρόγραμμα προσφέρει βοήθεια και συμβουλές προς τους δικαιούχους ώστε να διατηρούν
το περιβάλλον του σπιτιού τους
ασφαλές,
καθαρό και σε καλή κατάσταση.

σχεδιασμένες έτσι ώστε να βελτιώνουν ή να
διατηρούν την ικανότητα των ατόμων να
ανταποκρίνονται

στις

καθημερινές

τους

δραστηριότητες σε ένα ασφαλές, σίγουρο και
υγιές περιβάλλον. Το πρόγραμμα εστιάζεται
στην επανάκτηση δεξιοτήτων.

Τι περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 Ελαφριές οικιακές εργασίες
 Ετήσια γενική καθαριότητα
 Συνοδεία

τους,

των

στην

δικαιούχων
πληρωμή

στα

ψώνια

λογαριασμών,

σε ιατρικά ραντεβού.
 Συνοδεία των δικαιούχων σε κέντρα όπου

πραγματοποιούνται

προγράμματα

που

ενθαρρύνουν τις κοινωνικές συναναστροφές ή τις φυσικές δραστηριότητες και τα
οποία

ενδυναμώνουν

βελτιώνουν

τις

τα

ικανότητες

άτομα

και

και

την

αυτοπεποίθησή τους.

Κόστος
Η Συντονίστρια θα συζητήσει μαζί σας το
κόστος των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης. Εάν κάποιος αδυνατεί να ανταποκριθεί στο κόστος του προγράμματος, δεν
σημαίνει ότι θα αποκλεισθεί από αυτό.

Οι υπηρεσία περιλαμβάνει επιδιορθώσεις και
μετατροπές, έτσι ώστε τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα να μπορούν να
κινούνται στο σπίτι τους με ασφάλεια.

 Μικρές επιδιορθώσεις σε θέματα ασφάλειας.
 Τοποθέτηση μικρών αναπηρικών βοηθημάτων όπως ράγες στήριξης, ράμπες, ή
στηρίγματα στο μπάνιο.
 Μικρές υδραυλικές εργασίες.
 Μικρές ηλεκτρολογικές εργασίες όπως για
παράδειγμα αλλαγή λαμπτήρων.
 Περιποίηση κήπου. Υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση για την απομάκρυνση
κλαδιών, φύλλων κλπ. (ένα φορτίο το χρόνο).
 Αλλαγή
μπαταριών
στους
ανιχνευτές
καπνού.
 Εγκατάσταση συσκευών ανίχνευσης καπνού.
 Κλειδαριές ασφαλείας.
 Απομάκρυνση
σκουπιδιών
(άπαξ)
για
μεγαλύτερη ασφάλεια.
 Συντήρηση οικίας και κήπου ώστε να μην
υπάρξουν κίνδυνοι σε θέματα υγείας ή
ασφάλειας.
Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται για τέσσερις (4) ώρες το μέγιστο ανά οικονομικό έτος.
Το κόστος των υλικών επιβαρύνει τον δικαιούχο.

Κριτήρια επιλογής
Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση
στην υπηρεσία αυτή, πρέπει πρώτα να
εγγραφείτε στην My Aged Care στο
1800 200 422 (μπορείτε να ζητήσετε
διερμηνέα, αν χρειάζεστε) ή να
επισκεφτείτε
τον
ιστότοπο
www.myagedcare.gov.au.
Εναλλακτικά, μπορείτε να μας δώσετε
την συγκατάθεσή σας ώστε να σας
εγγράψουμε εμείς. Η MAC ίσως
χρειαστεί να έρθει στο σπίτι σας και να
αξιολογήσει τις ανάγκες σας.
Η Μy Aged Care μπορεί να σας
βοηθήσει να αποφασίσετε τι είδους
υποστήριξη χρειάζεστε και να σας παραπέμψει στον πάροχο της επιλογής σας.
Αν θέλετε πρόσβαση στις Κοινωνικές
Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κ ο ιν ό τ η τ α ς Ν ό τ ι α ς Α υ σ τ ρ α λ ί α ς ,
ενημερώστε την My Aged Care.
H Μy Aged Care θα σας δώσει αριθμό
πρωτοκόλλου, τον οποίο μπορείτε να
μας γνωστοποιήσετε ώστε να
ξεκινήσουμε την παροχή υπηρεσιών.

