Откъде да започнем?
Информация за възрастни

Bulgarian

Откъде да започнем?
Информация за възрастни

Указател на услугите
за възрастните хора
от българската общност
в Южна Австралия

Bulgarian

Откъде да започнем?
Информация за възрастни
© Resthaven Incorporated, м.март 2014
ABN 79 976 580 833
Този документ е авторско право и не може да бъде възпроизвеждан или копиран под каквато и
да било форма, или сканиран или записван на какъвто и да е вид устройство за извличане на
информация, без писменото разрешение на Главния Изпълнителен Директор, Resthaven Inc.
Публикувано от” Resthaven Incorporated”
PO Box 327
Unley, South Australia 5061
www.resthaven.asn.au
ISBN 978-1-925155-05-1
1-во издание
м. март 2014
Благодарности
Информацията, представена в тази брошура е съставена на базата на публично достъпни
рекламни материали от следните агенции / организации:
Department of Health and Ageing
Centre for Cultural Diversity in Ageing
Seniors Information Service
Ethnic Link Services
Active Ageing Australia
Commonwealth Respite and Carelink Centres
Meals on Wheels
Alzheimer’s Australia
COTA Australia
Aged Rights and Advocacy Service
MALSSA inc

Centrelink
Carers Australia
Office of Public Transport
Uniting Communities
Australian Red Cross
Independent Living Centre
South Australia Police
Multicultural Aged Care
SA Metropolitan Fire Service
SA Country Fire Service

Този ресурс е бил произведен от „Resthaven Incorporated” като част от проекта:
„ Дискусии на тема - грижи за възрастните”. Този проект „ Дискусии на тема - грижи за
възрастните” се подкрепя от австралийското правителство.
Признание и благодарности към консултативната група и членовете на българската общност.
Изследовател
Priscilla de Pree - Ръководител на Проект за Мултикултурни Програми, Resthaven Incorporate

Resthaven Incorporated 2014

2

Съдържание
Въведение ...................................................................................................... 5
Практическа Помощ
Грижи в дома .................................................................................................. 6
Aged Care Assessment Team ......................................................................... 8
Почивка и подкрепа за гледачите ................................................................. 9
Грижи и подкрепа след престой в болница ............................................... 10
Благоденствие и физическа активност ................................................................. 11
Терапия и рехабилитация ........................................................................................... 12
Доставка на храна по домовете ................................................................................ 13
Транспорт ........................................................................................................................... 14
Обезопасяване на дома и лична безопасност ................................................... 16
Настаняване
Грижи в домове за възрастни ................................................................................... 19
Животът след пенсиониране ..................................................................................... 21
Юридически
Вашите права ................................................................................................................... 23
Лошо отношение ............................................................................................................. 24
Нормативни документи – Предварителни директиви ..................................... 25
Информационни услуги за възрастни хора
Общи.................................................................................................................................... 28
Здравеопазване и контакти за грижи ..................................................................... 29
Контакти с българската общност ............................................................................. 30

Resthaven Incorporated 2014

3

Resthaven Incorporated 2014

4

Въведение
От опит знаем колко объркващо е преодоляването на Aвстралийската система
на грижи за възрастните, това може да бъде и в резултат на това, че много хора
не знаят откъде да започнат, когато се нуждаят от информация за услуги за
възрастните хора.
Няма съмнение, че разнообразието от информация за наличните услуги за
възрастните хора вече съществува под формата на брошури, директории,
интернет страници, справки и т.н. Също така е широко признато от двете
страни: доставчиците на услуги и потребителите, че тази информация е често
недостъпна за тези, които се нуждаят, по най-различни причини, като
сложността и разпокъсаността на програмите, неясните процеси за влизане,
използване на официална терминология, липсата на индивидуални съвети и
т.н.
Въпреки, че това е вярно за много възрастни хора като цяло, но за възрастните
хора от културно и езиково разнообразен произход (CALD) този проблем се
усложнява и от езиковите бариери и различни културни нагласи към стареене и
грижи за възрастните.
Тази директория обединява информация от много източници, за да помогне в
разбирането и достъпа до комплексната и често объркващата система на грижи
за възрастните. Нейното намерение е първо да обясни съществените понятия и
определения на различните услуги, и второ, да осигури различни контакти за
съответните услуги и информация за насочване и достъп до тях.
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Практическа помощ
Грижи в дома
По-голямата част от хората избират да останат в дома си като остареят, за
възможно най-дълго. Те може би имат нужда от помощ, за да могат да направят
това. Терминът грижи в дома означава обхват на грижи, предназначени за
подпомагане на възрастните хора да живеят самостоятелно в дома си. Нивото
на помощта се определя от и се адаптира към индивидуалните нужди на
човека.
Много е важно да се разгледа на всеки един бъдещите нужди за грижи, за да се
разбере какви услуги са налични и да се планират предварително, тъй като
често има значителни списъци с чакащи за услугите.
Такси се прилагат за всяко ниво на грижи по домовете. Сумата, която се плаща,
варира в зависимост от коя програма или кой „пакет” от грижи ще получавате.
Вноската на клиента се изчислява в зависимост от структурата на таксите,
определени от Правителството и се взема под внимание вашите индивидуални
обстоятелства. Специално внимание се обръща на хората, които са финансово
затруднени. Всички клиенти получават същото качество на грижи, независимо
какви такси плащат.
Commonwealth Home and Community Care program
„Home and Community Care” (HACC) предоставя основни услуги за подкрепа на
тези възрастни хора, които са в значителна степен независими, но се нуждаят
от известна помощ. Услугите могат да включват:
• индивидуална подкрепа в дома Ви, като почистване, поддръжка на
домакинството, приготвяне на храна, пазаруване, транспорт, даване на
лекарства, лична хигиена (помощ при къпане, обличане, цялостен тоалет
и др.) Те могат да бъдат предложени за дълъг или кратък период от
време.
• социално подпомагане в или извън дома Ви, като например групови
програми, провеждани в читалища, излети, екскурзии с автобус и т.н.
• еднократни услуги като промени в жилището, поддръжка, градинарство и т.н.
Услугите се предоставят от местните съвети, обществени здравни центрове и
организации за грижи за възрастните. Можете сами да се обадите и да
потърсите помощ, или някой от семейството Ви може да направи това, или
приятели или професионалист. Не трябва да Ви се прави оценка от „Aged Care
Assessment Team” (АСАТ).
При по-голяма нужда от помощ, за да останете да живеете самостоятелно в
дома си, могат да бъдат предоставени грижи чрез „Home Care Packages”.
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Home Care Packages
Терминът „пакет" („package”) означава, че дадено лице получава няколко
различни услуги, взети заедно според индивидуалните нужди и координирани
от одобрен доставчик на грижи за възрастните.
Пакетите са предназначени да отговарят на индивидуалните нужди, вариращи
от ниско ниво на грижи към услуги с високо ниво на грижи в дома. Нивото на
грижи се определя от „Aged Care Assessment Team” (АСАТ).
Услугите могат да включват: приготвяне на храна, почистване на дома,
градинарство, транспорт, социална подкрепа и лична хигиена (помощ при
къпане, обличане, цялостен тоалет и т.н.), даване на лекарства, грижи за рани,
грижи за здравето и други свързани с тях здравни услуги.
Можете да се препоръчате сами, или да бъдете препоръчани от член на
семейството Ви, или приятели или професионалист.
За да имате право на „Home Care Packages”, трябва да бъдете подложени на
оценка от „Aged Care Assessment Team” (АСАТ).
Подкрепа за достъп до Home Care
Ethnic Link Services помага на възрастни хора, на хора с увреждания и на тези,
които се грижат за тях, и са от различен произход, за преодоляване на
езиковите и културни бариери при достъпа до услугите за подпомагане по
домовете.
„Ethnic Link Services” наемат двуезични работници, които работят с клиенти, за
да ги свързват с редица услуги, за да могат да останат да живеят у дома си,
сред обществото.
Ethnic Link Services включват:
•
предоставяне на информация за услуги на клиентите
•
свързване на клиентите за услуги и подкрепа от която се нуждаят
•
помага с езиковите бариери при достъпа до услуги
•
помага с документи, като писма, документи, формуляри и т.н.
•
организиране на срещи
Можете сами да се свържете с „Ethnic Link Services”, или някой от семейството
Ви, или приятели или професионалист може да стори това.
Всички държавно субсидирани услуги за грижа за възрастните имат
задължението да гарантират, че те отговарят на културните и езиковите нужди
на своите клиенти. За някои услуги може да има служител, който говори вашия
език, а за други ще бъде осигурен преводач за Вас.
Това е Ваше право да поискате професионална помощ на вашия език, така че
можете да вземете информирано решение за бъдещето си.
 За повече информация обадете се на:
o My Aged Care National Contact Centre: Тел: 1800 200 422,
www.myagedcare.gov.au
o Domiciliary Care SA: Тел: 8193 1234
o Seniors Information Service: Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au
o Вашия личен доктор
Resthaven Incorporated 2014
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o Вашия местен съвет
o Ethnic Link: Тел: 8241 0201
o Multicultural Home Support Program – Uniting Communities:
Тел: 8375 1193

Aged Care Assessment Team
Първата стъпка за достъп до повечето субсидирани от държавата организации
за грижи за възрастните е да се получи оценка от „Aged Care Assessment Team”
(АСАТ).
Трябва да имате текуща оценка от АСАТ, за да получите следните услуги:
Home Care Packages
Residential Respite
Residential Care.
Не е нужна оценка от АСАТ за получаване на услуги чрез „Commonwealth Home
and Community Care program”.
Първата стъпка е да се обадите по телефона на АСАТ. Можете да поискате от
вашия лекар, член на семейството Ви или човек, който работи за вашата
общност да ви помогне да се обадите. Когато се свържете за първи път с АСАТ,
служителят ще поиска информация, като дата на раждане, какъв език говорите,
контакти с хора от семейството Ви. Вашето име ще бъде поставено в списъка
на чакащите и може да отнеме няколко седмици преди служител на АСАТ да Ви
се обади, за да организира час за среща с вас. След това ще бъдете посетени у
дома Ви от АСАТ професионалист, който ще ви задава въпроси и ще се обсъди
Вашата ситуация, за да се оценят вашите нужди. След посещението,
информацията ще бъде обсъдена с другите членове на екипа и в рамките на
няколко дни ще получите писмо, в което се описват услугите, на които имате
право. Можете да решите за себе си, кой доставчик на услуги ще изберете, или
можете да помолите АСАТ да го направи вместо Вас.
Оценките на АСАТ са безплатни и конфиденциални услуги. Може би е добре да
има роднина или приятел с Вас по време на оценката. От съществено значение
е, напълно да разбирате всичко, което се обсъжда по време на Вашата оценка.
Кажете на АСАТ когато си запишете час, дали ще искате преводач. По време на
Вашата оценка, не се страхувайте да задавате толкова въпроси, колкото искате
и ако не сте сигурни, питайте за някои неща, за да Ви се обяснят.



За повече информация обадете се на:

о Aged Care Assessment Team (ACAT): Тел: 1300 130 551
о Вашият личен лекар
о Ethnic Link Services: Тел: 8241 0201
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Почивка и подкрепа за гледачите
Термините „carer"’, „support for carers" and „respite care" са често използвани
термини в здравните услуги и услугите за грижи за възрастните хора.
„Carers” са хора, които осигуряват редовни безплатни грижи в дома за някой,
който е немощен възрастен, има увреждания, с хронично заболяване или
деменция. „Carers" обикновено са членове от семейството, но може също да
бъде и приятел. Някои „carers”живеят с лицето, за което те осигуряват
непрекъсната грижа. Други „carers” живеят далеч, имат свои собствени семейни
и работни ангажименти и осигуряват грижи по няколко пъти на седмица, или
когато те могат.
Осигуряване на редовни грижи за друг човек може да изисква физически и
емоционални усилия.Много е важно за „carers”, да се грижат за собственото си
здраве и да правят редовни почивки, за да си починат и да се възстановят, за
да могат да продължат грижите.
В много култури, грижите за член на семейството е естествена част от живота.
В Австралия, специалната роля на „carers” (лицата, полагащи грижи) е широко
призната от правителството. Много „carers” не виждат себе си като " carers " и
може да се пропуснат възможностите за подкрепителни услуги предоставени за
тях, като финансова помощ от Centrelink, като „Carer Allowance” или „Carer
Payment” и подкрепа и информация от организации за подкрепа на „carers”.
„Respite care” предлага на „carers” възможност да си вземат почивка от
грижовната им роля, докато лицето, за което се грижат има възможност да
излезе навън и да се срещне с други хора.
Ако сте „carer”, или ако някой друг се грижи за Вас, важно е да се знае и
разбира какви видове „respite care” са на разположение.
„Respite Care” предлага различни опции, в зависимост от Вашите нужди:
•

В дома на лицето
„Respite worker” идва в дома ви, услугата варира в часовете и честотата.
Тя може да бъде предварително уговорени и редовна, или се използва
по спешност.

•

Day respite centres
Програми, предлагани по 5-6 часа на ден, транспорт и храна може да се
предостави. Обучен „respite worker” ще присъства

•

Overnight respite centres
„Overnight respite” в домашна обстановка, сигурна среда.
Продължителност на престоя варира от една до няколко нощи на
седмица.

•

Respite care in a residential aged care facility
Продължителността на престоя варира от няколко дни до няколко
седмици. Оценката на АСАТ е необходима, за да получите „ residential
respite”. Организиране на „residential respite” за кратък период може да
бъде отличен начин, за да се "опита" старчески дом и може да помогне
за преодоляване на някои от тревогите, свързани с вземането на
решение за влизане в старчески дом.
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 За повече информация обадете се на:
o
o
o

Commonwealth Respite and Carelink Centre: Тел: 1800 052 222
Carer Advisory and Counselling Service: Тел: 1800 242 636,
www.carers-sa.sa.asn.au
Centrelink Carer Payment and Allowance: Тел: 132 717

Грижи и подкрепа след престой в болница
Понякога хората трябва да останат в болницата, поради операция или
заболяване. По време на възстановяването след болничен престой, повъзрастен човек не може напълно да бъде в състояние да живее независимо и
може да се нуждае от определени грижи и подкрепа.
Повечето болници имат социален работник или служител който отговаря за
изписването, с когото можете да обсъдите вашата нужда от подкрепа след
изписването Ви от болницата. Трябва да се прецени какви ограничения бихте
изпитвали след вашето заболяване/ операция и за колко дълго. Това ще
определи вида на подкрепата, от която може да се нуждаете, като например:
• лична хигиена - помощ при къпане
и обличане
• помощ при приготвяне на храна
• пазаруване и плащане на сметки
• транспорт
• рехабилитация

• модификации в къщи,
например парапети, рампи
• почистване и пране
• оборудване за подпомагане
на ежедневните задачи
• грижи за гледане на болен.

В зависимост от Вашите обстоятелства, има различни видове грижи за
възстановяване след хоспитализация, включително подкрепа за кратко време
във Вашия дом или престой в болница за рехабилитация. Тези видове услуги
са известни като преходни грижи.
Вие можете да обсъждате Вашите опции със социалния работник или със
служителя при изписването Ви от болницата преди да отидете у дома си. Те ще
имат възможност да Ви свържат с подходящи услуги за подкрепа.
Ако имате нужда от езикова помощ, кажете им - това е задължение на
болницата да осигури професионален преводач, без Вие да плащате.
 За повече информация обадете се на:
o Social worker or discharge officer at your hospital
o My Aged Care National Contact Centre: 1800 200 422,
www.myagedcare.gov.au
o Seniors Information Service: 8168 8776, www.seniors.asn.au
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Благоденствие и физическа активност
В днешно време, хората живеят по-дълго от преди. Ние всички искаме да
останем активни и независими за възможно най-дълго. Въпреки че
остаряването може да доведе до някои свързани с възрастта увреждания и
известна загуба на функции, има прости и лесни неща, които могат да се
въведат в начина ни на живот, които ще помогнат за поддържане на
физическото и психическото благосъстояние, предпазване или забавяне на
болестите и подкрепа за независимостта.
Независимо от възрастта Ви, физическата активност можете да Ви е от полза
за здравето.Изследванията показват, че умерената физическа активност може
да поддържа мобилността на дадено лице, гъвкавост, сила и пазене на
равновесие. Това може да подобри следните условия: високото кръвно
налягане, диабета, артрита, остеопорозата, депресията и проблемите с
циркулацията на кръвта.
Това не значи, че трябва да правите усилени тренировки. Може да бъдете
активени по много начини, подходящи за вашите интереси и способности, като
например:
• градинарство

• ходене
• участие в групови упражнения в класове за възрастни хора
• плуване или упражнения във вода
• използвайте стълбите вместо асансьора
Ако мислите, че ще имате полза от това, че ще станете по-активни, попитайте
Вашия личен лекар, какви могат да бъдат най-добрите упражнения/дейности за
Вас, особено ако имате някакви хронични заболявания. Програми за физическа
активност за по-възрастните хора, са достъпни чрез местните съвети,
обществени здравни центрове и клубове. Таксите са различни, но обикновено
са ниски.
В допълнение към ползите за здравето, тези програми също предлагат
възможност да се измъкнете от къщи, за да се срещнете с други хора и да
общувате.
Има и още една много важна причина за да се запазите силни и годни. Много от
по-възрастните хора са уязвими към падане, поради намалена сила и нарушен
баланс. Падането може да доведе до сериозни наранявания и загуба на
подвижност. Редовните упражнения ще заздравят вашите мускули и подобрят
баланса Ви, следователно ще намалят риска от падане.
Ако ходенето, движението или правенето на обичайните задачи Ви затруднява,
може да се наложи да видите терапевт като: енерготерапевт, физиотерапевт
или педиатър. Терапевтичните услуги предлагат широка гама от услуги в
подкрепа на възрастните хора за поддържане или възстановяване на тяхното
физическо благосъстояние, функциониране, мобилност и независимост.
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За повече информация обадете се на:
o Вашия местен съвет
Seniors Information Service: Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au
o Strength for Life - COTA Тел: 8232 0422, www.cotasa.org.au
o My Aged Care National Contact Centre: Тел: 1800 200 422,
www.myagedcare.gov.au

Терапия и рехабилитация
Терапевтичните центрове предлагат набор от професионални услуги за
подкрепа на възрастните хора за поддържане или възстановяване на тяхното
физическо благосъстояние, функциониране, мобилност и независимост. Тези
програми се отнасят до редица нужди, от насърчаване на здравословен начин
на живот, чрез превантивни програми, до специализирани програми за
рехабилитация.
Терапевтичните услуги са достъпни на индивидуална основа или за малка
група. Те включват:
• физиотерапия
• трудова терапия
• грижа за лекуване на краката/ходилата
• логопедична терапия
• социална работа
• управление задържането на урината
• превенция от падане
• други специализирани услуги като рехабилитация след инсулт,
диетични услуги, рехабилитация при Паркинсонова болест,
увреждания на паметта и т.н.
Услугите за терапия се предоставят от организации, които често имат връзки с
доставчици на здравни услуги за възрастните. Достъпът до тези услуги може да
бъде чрез направление от здравен специалист или чрез директно позвъняване
до организацията.
Правителството субсидира част от разходите за тези услуги, обаче като цяло,
малко доплащане се изисква от страна на потребителя. Тази такса варира от
услуга до услуга.
 За повече информация обадете се на:
o Вашият личен лекар
o My Aged Care National Contact Centre: Тел: 1800 200 422,
www.myagedcare.gov.au
o Seniors Information Service: Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au
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Доставка на храна по домовете
Meals on Wheels („храна на колела”)
„Meals on Wheels” може да осигури прясно приготвени и много достъпни ястия,
доставени директно до Вашия дом. Ястията са хранително балансирани и
подходящи дори за хора с диабет. Те се състоят от супа, основно ястие и
десерт. Тази услуга е достъпна 5 дни в седмицата, с изключение на
официалните празници.
Услугата е достъпна за немощни възрастни хора и млади хора с увреждания.
Записването може да бъде направено директно от Вас, или от лекар, или от
член на семейството или от човек, който работи за Вашата общност. След като
се запишете първоначално, служител от „Meals on Wheels” ще Ви посети, за да
обясни как работи услугата и да попълни документи, включително и за
плащането.
Ястията могат да бъдат организирани в дългосрочен или краткосрочен план, в
зависимост от Вашите нужди. Те могат да бъдат отказани по всяко време.
Други услуги за храна
В допълнение към „Meals on Wheels”, доставени по домовете пресни или
замразени ястия също са на разположение от няколко търговски компании,
обществени групи и етнически организации. Тези услуги се различават
значително в цените им и критериите за допустимост.
Специфична храна според културата
Храната е важна част от живота ни. Тя осигурява начин за продължаване на
традициите Ви и изразяване на културната идентичност. Ако получавате „home
care package”, кажете на служителите за Вашите специални културни
хранителни предпочитания и те ще се опитат да отговорят на Вашите нужди.
 За повече информация обадете се на:
o
o
o
o

Meals on Wheels Тел: 8271 8700, www.mealsonwheelssa.org.au
Seniors Information Service: Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au
Вашият местен съвет
Yellow Pages directory (гледайте ‘Catering’ или ‘Frozen Foods’)
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Транспорт
Придвижването от едно място до друго често се превръща в проблем за повъзрастните хора. Някои може да не са се научили да карат кола, докато други
може вече да не са в състояние да правят това, поради влошено здраве.
Транспортът е важен, тъй като това означава независимост.
Има и други възможности, като например:
•

Електрически инвалидни колички и скутери - не се изисква
регистрационен номер или шофьорска книжка, ако скутерът отговаря по
специфично тегло и критерий на изпълнение. Ако мислите да си купите
такова нещо, посещението на „Independent Living Centre” може да е от
полза. Персоналът може да помогне с професионален съвет и там има
широк дисплей на оборудване, включително скутери.

•

Градски транспорт. За повече информация относно всички градски и
междуградски автобуси, влакове и трамвайни линии, включително
разписания, продаване на билети маршрути и таксиметрови връзки,
свържете се с ”Adelaide Info Line”. Всички влакове, трамваи и повечето
автобуси са достъпни за инвалидни колички.

Ако сте притежател на карта с намаление, може да имате право на различни
отстъпки, включително и за обществен транспорт.
•

Pension concession card: притежателите, използващи градския
транспорт на Аделаида и услугите на автобусите до провинциалните
градове, ползват около 50% намаление.

•

Seniors card: безплатно пътуване през седмицата от 9:01 до 15:00 часа,
цял ден в събота и неделя и на официалните празници и 50% намаление
при всички други случаи.
Също се правят отстъпки на пътуващи от един щат в друг в обществения
транспорт и държавно субсидирания транспорт.
Great Southern Rail (GSR) предлага 25% отстъпка на всички цени.

•

Някои частни транспортни и таксиметрови компании могат да предлагат
отстъпки за възрастни. Може да има условия

В допълнение към транспортните ползи на концесионните карти,
правителството е разработило гама от транспортни схеми за предоставяне на
помощ на хора в специфични обстоятелства.
•

Repatriation Transport Scheme, може да плати някои пътни разходи на
имащи право ветерани, за да отидат до най-близко възможния доставчик
на здравни грижи (включително транспорт, настаняване и храна и
придружаващи ги „carers”). Свържете се с „Department of Veterans’ Affairs”
(DVA)) за повече информация.

•

Patience Assistance Transport Scheme (PATS) предоставя финансова
помощ на тези в провинциалните райони, които трябва да пътуват 100 км
или повече от домовете си, за да получат специализирана медицинска
помощ в Южна Австралия. За контакти обадете се на Тел: 8226 7215.
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•

Australian Disability Parking Scheme, позволява на хората да използват
паркинги, запазени за хора с увреждания. Изисква се оценка от лекар.
Свържете се с „Транспорт SA” на Тел: 131 084.

•

SA Transport Subsidy Scheme (SATSS) осигурява таксиметрови ваучери
за хора, чиито увреждания не им позволяват да използват безопасно
обществения транспорт. Субсидиите покриват 50% (или 75% за
инвалидни колички) от сумата за таксито. Придружителят на
лицето,което има право на такси с намаление, има право на безплатна
карта за пътуване („Plus One Free” - карта с придружител).
В Аделаида услугата се управлява от „Adelaide Access Taxis”. Всички
австралийски щати и територии имат подобни схеми и таксиметровите
субсидии и SATSS ваучери могат да бъдат използвани.

•

Хората със зрителни увреждания имат право на безплатна карта за
пътуване в градския транспорт. За контакти: „Adelaide InfoLine”.

Местните съвети обикновено предоставят някои транспортни помощи за
възрастните хора и жители с увреждания. Това може да включва:
• Има автобус на общината, който може да предложи вземане от домовете
и връщане по домовете. Има също и редовни автобусни маршрути да
превозват хората до търговски центрове или до някои групови дейности,
организирани в рамките на Съвета/Общината.
• Има обучени доброволци, които ще транспортират хората, за да отидат
на медицински прегледи или за пазаруване. Тази услуга може да се
получи чрез местната църква, Австралийския Червен Кръст и обществени
организации.
 За повече информация обадете се на:
o Вашият местен съвет
o Adelaide Infoline: Тел: 1300 311 108 (за града), Тел: 1800 182 160 (за
провинцията)
o Seniors Information Service: Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au
o Seniors Card: Тел: 1800 819 961, www.seniorscard.com.au
o Pensioner Concession Card: Тел: 132 300,
www.humanservices.gov.au
o Department of Veterans’ Affairs: Тел: 133 254 (за града),
Тел: 1800 555 254
o SA Transport Subsidy Scheme: Тел: 1300 360 840
o Public Transport: Тел: 8303 0822
o Australian Red Cross: Тел: 8100 4500, Тел: 1800 246 850
o Independent Living Centre: Тел: 8266 5260, www.ilcaustralia.org.au
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Обезопасяване на дома и лична
безопасност
Всеки трябва да се чувства в безопасност в дома си. Възрастните хора, които
живеят сами или които са ограничени в мобилността, може понякога да се
чувстват уязвими. Този раздел е за това как да бъдете по-спокойни, когато
живеете независими у дома.
За да се уверите, че имате безопасна, сигурна и комфортна среда, в която
живеете, ето някои неща, които трябва да се вземат под внимание:
•
Обезопасяване на дома
•
Помощни средства и оборудване
•
Обезопасяване вътре в дома
•
Модификации на дома
•
Поддържане на безопасност в горещините
•
Обезопасяване при пожари
Обезопасяване на дома
Схемата "Home Assist " на Южно-Австралийската полиция може да помогне на
възрастните хора, хората с увреждания и техните „carers” за подобряване на
дома им и личната безопасност и намаляване на риска да станат жертва на
престъпление.
Координаторът на „Home Assist” може да Ви посети у дома и да обсъди с Вас
редица проблеми със сигурността, които може да има нужда Вие да ги
подобрите. Служител от местния съвет, който се нарича „Home Assist worker”,
след това ще Ви помогне да направите тези подобрения.
Помощни средства и оборудване
Различни видове помощни средства или оборудване може да Ви помогне да
поддържате Вашата независимост и безопасност. Те могат:
• да Ви подпомагат при ходене и движение наоколо
• да Ви помагат с лични грижи, включително къпане и ходене до
тоалетната, и
• да направят да Ви е по-лесно да бъдете социално активени
Има огромна асортимент от оборудване на разположение. Някои от тях са
изброени по-долу.
• Помощни средства за придвижване: бастуни или рамки, рамки на
колела, ръчни и моторизирани инвалидни колички, скутери - дори и
аксесоари за автомобили и модификации. Помощните средства за
придвижване могат да помогнат за предотвратяване на паданията.
•

Лични грижи: душ- столове без облегалки или с облегалки, душмаркучи, седалки за над ваната и дъски, рамки за над-тоалетна, столове
с монтирано гърне, подложки/превръзки при напикаване и консумативи,
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помощни средства за подпомагане при обличане и помощни средства
при вземане на лекарства.
•

Лична безопасност: Лични алармени системи за повикване, осигуряват
24-часово наблюдение. Можете да носите алармата дискретно на
синджирче около шията или като часовник. При спешни случаи,
семейството или линейка може да се уведомят незабавно.
Идентификационните гривни също са добра идея за хора с деменция,
които могат да се изгубят, които са изложени на висок риск от нежелани
странични ефекти на лекарства, които взимат, или чиито хронични
заболявания са трудни за управление.
Австралийският Червен кръст има услуга, наречена "Telecross".
„Telecross” осигурява на възрастните хора и хората, които не могат да
излизат от къщи, с успокояващо ежедневно телефонно обаждане да се
гарантира, че те са добре и са в безопасност. Ако при обаждането няма
отговор, договорената спешна процедура ще се активира и ще се
организира помощ, ако е необходимо.

•

Обезопасяване на дома: парапети, рампи, ръкохватки за чешми,
неплъзгащи подложки (за под килими), и удобни прибори за лесно
изливане на чайници - почти всичко свързано с ден за ден дейности в и
около дома.

В „Independent Living Centre” можете да изпробвате различни продукти и
оборудване и да се обсъдят, кои ще бъдат подходящи за Вашата ситуация.
Безопасност в дома
Има много малки неща, които можете да направите, в къщата, за да се увеличи
нивото на безопасността. Това може да варира от пренареждане на мебели, за
да позволи по-лесно движение, до отстраняване на килими и инсталиране на
перила и рампи, за да намалите риска от падане.
„The Metropolitan Fire Service” (MFS) пожарната команда може да Ви посъветва
за алармите при пожар и как да бъдат пазени в добро работно състояние. Те
също така предоставят информация за безопасността на Вашия дом,
включително лист с факти и на други езици.
Модификации на дома
Може да се наложат някои промени или допълнения към къщата или околната
среда, които ще Ви позволяват да управлявате ежедневните си
задачи/задължения. Вашият общински съвет може да предостави помощ за
основна поддръжка на дома и охрана на субсидирана цена. Плащанията могат
да бъдат договорени за хора в затруднено финансово положение.
Поддържане в безопасност при горещини
Горещата вълна може да бъде заплаха за Вашето здраве и безопасност. За
Вас е важно, да бъдете готови за горещата вълна, и да се обсъди плана Ви със
семейството Ви. Някои предпазни мерки можете да предприемете, за да се
запазите в безопасност по време на гореща вълна:
Resthaven Incorporated 2014
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

пийте много вода (дори ако не се чувствате жадни) и избягвайте
алкохолни и кофеинови напитки.
пазете домовете хладни чрез спускане на щори и завеси през деня и
оптимално използване на вентилатори или климатици (които са
настроени на хладно)
стойте вкъщи и отваряйте домовете си през нощта, ако е хладно
ограничавайте дейностите на открито, правете ги само сутрин и вечер
когато сте навън, носете леки и широки дрехи както и шапка с широка
периферия, слънчеви очила и слънцезащитен крем
когато е възможно, поддържайте контакт с член на семейството или
приятел през деня, и ги уведомете, че сте добре
ако имате постоянен психически проблем в здравословното си
състояние, трябва да продължите да приемате лекарствата си, да
поддържате връзка със семейството или с приятели и да се потърси
медицинска помощ, ако започнете да не се чувствате добре
възползвайте се от климатизирани обществени места, като търговски
центрове, кина и библиотеки
да сте наясно с симптомите на топлинен стрес и ако се развият, да си
вземете хладен душ или да се потопите в хладна вана и използвате
хладни пакети с гел от хладилника или мокри кърпи, за да се разхладите
не забравяйте, че безжичните стационарни телефони не работят по
време на прекъсване на електрозахранването. Направете така, че да
имате алтернативни средства за комуникация
помислете за безопасността на Вашите домашни любимци и животни.
Намокрете ги и им осигурете достатъчно сянка и вода.

Симптомите на топлинния стрес могат да включват главоболие, сънливост,
гадене и повръщане, слабост, обърканост, и в крайни случаи- колабиране,
загуба на произвеждане на урина и спиране на изпотяването. Ако не се
чувствате добре, потърсете незабавно медицинска помощ.
Безопасност при пожар
Ваша е отговорността да се подготвите, Вие, Вашето семейство и дома Ви, за
опасност от пожари. Не разчитайте на пряка помощ от службите за спешна
помощ, като градските или провинциални противопожарни служби, бърза
помощ и полицията, по време на заплаха или в случай на действителен пожар.
Противопожарните служби могат да ви посъветват как да си подготвите план
за оцеляване при пожар и за безопасност при пожар.
 За повече информация обадете се на:
SAPOL Home Assist Coordinator: Тел: 8204 2817
Independent Living Centre Тел: 8266 5260, www.ilcaustralia.org.au
Australian Red Cross – Telecross service: Тел: 1300 885 698
Call Direct SA Ambulance Service: Тел: 1300 136 272
Healthdirect Australia: Тел: 1800 022 222
Вашият местен съвет
Metropolitan Fire Service (MSF) - information: Тел: 8204 3611,
www.mfs.sa.gov.au
o Country Fire Service (CFS) Bushfire information hotline:
Тел: 1300 362 361, www.cfs.sa.gov.au

o
o
o
o
o
o
o
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Настаняване
Грижи в домове за възрастни
Ще дойде времето, когато по-възрастен човек вече не е в състояние да се
справя и да живее у дома си, дори и с подкрепа в къщи, и преместването в
старчески дом може да бъде взето предвид. Старческите домове са известни
също като домове за възрастни (място където живееш и се грижат за теб).
Домовете за възрастни предоставят настаняване, основни мебели, пране,
почистване, храна и напитки, персонал, който помага по всяко време, лична
хигиена (помощ при къпане, обличане, цялостен тоалет, хранене и т.н.),
гледане на болни и социални дейности.
Заведенията могат да се различават по стил, размер, процедура за приемане,
услуги, които предлагат и стандарт на предоставяните грижи. Някои дават
приоритет на определени групи, като например ветераните от войните,
аборигените или тези от не-англоезични среди.
Старческите домове, които са за обслужване на определена етническа група,
са в състояние да предложат двуезични работници, специфични храни за
тяхната култура и други културни особености. Повечето старчески домове
обаче, се грижат за хора от най-различни националности и трябва да отговарят
на културните им потребности. Това може да стане чрез предлагане на
специфична храна, отговаряща на тяхната култура, подпомагане на хората и
съблюдаване на техните традиции, организиране на културно смислени
занимания, намирането на доброволци посетители, които говорят езика на
пребиваващите и т.н.
Има две нива на грижи, предоставени в заведенията за възрастни:
•
•

с ниско ниво на грижи (по-рано известен като хостели) и
с високо ниво на грижи (по-рано известен като старчески домове).

Много домове за възрастни предоставят двете нива на обслужване, което
позволява на хората да останат в същото заведение, дори ако техните нужди
от грижи се променят. Това често се казва
" Остаряване на едно място". Дали един човек отговаря на изискванията за
"ниско" или "високо" ниво на грижи се определя от оценката на „Aged Care
Assessment Team” (АСАТ).
Заведенията за живеене на възрастните хора може да бъдат частна
собственост или управлявани от църковни организации, местни съвети и
непечеливши организации. Австралийското правителство следи стандарта на
грижи, регулира и субсидира заведенията, където живеят възрастните хора.
При избора на старчески дом, Вие имате право да разберете как определен
старчески дом, отговаря на тези изисквания. Тази информация е достъпна за
обществеността. Не се страхувайте да питате.
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Преместването в старчески дом представлява значителна промяна в живота.
Много е важно, когато се взема предвид резидентната грижа, възрастният
човек и неговото семейство да са добре информирани и напълно да разбират
включените процеси и промените, които това решение ще доведе в техния
живот.
Влизането в старчески дом може да бъде накратко изложено в
следващите 5 стъпки:
1. Организиране на оценка от АСАТ. Ще се определи дали имате право за
резидентна грижа и на какво ниво (ниско или високо). Можете да
поискате от Ваш роднина, приятел, личния лекар, или човек, който
работи за Вашата общност да Ви помогне да се свържете с АСАТ.
2. Избиране на старчески дом. Помислете за мястото - може да искате да
останете във Вашия квартал, или да изберете един дом близо до децата
си. Свържете се с домовете, които сте избрали, за да организирате
посещение и когато сте там питайте въпроси. Можете да посетите
толкова домове, колкото пожелаете.
Повечето старчески домове имат списъци на чакащите за място. „Seniors
Information Service” поддържа редовно актуализиран списък на текущите
свободни места в старческите домове за целия град Аделаида.
3. Пресмятане на разходите. Въпреки че австралийското правителство
субсидира резидентните грижи, старческите домове взимат редица
такси. Таксите се изчисляват индивидуално, в зависимост от Вашите
доходи и имущество. Тези изчисления може да бъдат доста сложни.
Препоръчително е да се потърсят някои съвети за това как влизането в
старчески дом ще се отрази на финансовото Ви състояние. „Centrelink
Financial Information Service” може да помогне с тези изчисления.
4.

Попълване и подаване на формуляра за кандидатстване. Вие ще
трябва да представите попълнен формуляр за кандидатстване за
резидентна грижа (включително за краткотрайна почивка). Обадете се на
старческите домове по Ваш избор и искайте да Ви изпратят
формулярите, за да може Вашето име да бъде записано на техните
списъци с чакащи.
След като в старческия дом получат попълненото заявление, те ще се
свържат с Вас ако имат място. Вие можете да подадете заявления до
толкова старчески домове до колкото пожелаете. Можете да получите
някаква помощ за попълване на документацията.

5. Преместване в старчески дом. Резидентните заведения предоставят
основни мебели, но вие ще имате възможност да донесете някои от
Вашите лични вещи със себе си, в зависимост от наличното
пространство. Това е добра идея да се обсъди с мениджера, преди да се
нанесете. Персоналът на дома за възрастни ще Ви подкрепи по време на
преходния период, за да Ви помогне да се справите с промените.
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Живеене в дом за възрастни може да предложи добро качество на живот, със
съответната грижа, социални контакти, добро хранене и дейности. За някои
хора резидентна грижа ще бъде най-добрият вариант или необходимост покъсно в живота. Колкото повече знаете за това сега, толкова по-добро решение
Вие или Вашето семейство ще бъде в състояние да направи в бъдеще.

 За повече информация обадете се на:
o Aged Care Assessment Team (ACAT): Тел: 1300 130 551
o My Aged Care National Contact Centre: Тел: 1800 200 422,
www.myagedcare.gov.au
o Commonwealth Respite and Carelink Centres: Тел: 1800 052 222,
o Seniors Information Service: Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au
o The Aged Care Standards and Accreditation Agency:
Тел: 1800 288 025, www.accreditation.org.au
o Centrelink Financial Information Service: Тел: 132 300
o Multicultural Aged Care (MAC): Тел: 8241 9900, www.mac.org.au

Животът след пенсиониране
В допълнение към държавно субсидирани резидентни грижи има и други форми
на настаняване за по-възрастните хора, които са все още в голяма степен
независими, но вече не желаят да останат в собствените си домове.
Видовете настаняване след пенсиониране се различават по размер и
структура.
Те включват:
•
самостоятелни жилища
•
апартаменти с обслужване
•
жилищни комплекси за пенсионери
Самостоятелните жилища може да се управляват от организации с
нестопанска цел, като например църква и благотворителни организации.
Апартаментите с обслужване и жилищните комплекси за пенсионери често са
управлявани от търговски оператори. Някои съвети оперират собствените си
жилищни комплекси за пенсионери.
Жилищата за пенсионери се регулират от щатските и федералните закони и
могат да бъдат закупени по лиценз, за да живеят в тях или в някои случаи
могат да бъдат давани под наем. Цената за този тип жилища варира в
зависимост от доставчика, и може да включва сложни правни и финансови
съображения. Би било полезно да се потърси юридически съвет, ако не сте
наясно с ангажимента, който поемате.
„Seniors Information Service” предлага подробна информация за тези
възможности за настаняване.
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 За повече информация обадетесе на:
o My Aged Care National Contact Centre: Тел: 1800 200 422,
www.myagedcare.gov.au
o Seniors Information Service: Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au
o Вашият Местен Съвет
o Centrelink Financial Information Service: Тел: 132 300
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Юридически
Вашите права
Независимо дали получавате резидентна грижа, Грижа от Общността или всяка
друга грижа за възрастни хора, е важно да знаете, че имате право:
• да бъдете информирани за правата си
• да бъдете включвани и информирани за всички решения, свързани с
грижите за Вас
• да управлявате живота си, парите си и Вашата собственост
• да бъдете третирани с достойнство и уважение
• да продължите своите културни или религиозни практики и да запазите
родния си език
• да получавате качествена грижа, която отговаря на Вашите нужди,
независимо от таксата, която плащате
• да се оплаквате и да се предприемат мерки, за да се решат каквито и да
било проблеми
• да запазите личното си спокойствие.
Много хора смятат, че е неуместно да се оплакват от услугата, която получават.
Ако имате някакви притеснения или оплаквания относно услугата, която
получавате, можете да искате да обсъдите това с мениджъра на услугата. В
много случаи проблемите могат да бъдат решени на това равнище и Вашето
мнение може да се използва за подобряване на услугите на други клиенти или
жители.
Ако, обаче, не се чувствате достатъчно комфортно да го направите, можете да
се обадите на „Aged Care Complaints Scheme” който разследва жалби и
притеснения, отнасящи се за организации, които полагат грижи за възрастните
и са субсидирани от австралийското правителство, включително живеещите в
старчески дом и тези, които получават грижи и живеят в общността. Това е
свободна и конфиденциална услуга и Вие може да остане анонимни.
Друг вариант е да се обърнете към организация за услуга за застъпничество за
възрастните хора. Те подкрепят интересите и защитават правата на тези, които
не знаят как, или не са в състояние, да говорят за себе си.
•

„Aged Rights Advocacy Service” (ARAS) насърчава и подкрепя правото
на възрастните хора и техните „carers” (грижещите се за тях). ARAS ще
пледира от Ваше име и ще предоставя информация за Вашите права, ще
изслуша Вашата загриженост и ще помогне за разрешаване на
проблема. Може да се организира служителят от ARAS да дойда при Вас,
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•

или Вие да отидете в техния офис. Този служител ще Ви помогне да
разгледате вариантите, за да вземете правилното решение. Тази услуга
е безплатна и поверителна.
„MALSSA Inc.” се застъпва от името на хората с увреждания и техните
„carers” от културно различен произход. Адвокати предоставят помощ, за
да се гарантира, че хората получават равностоен достъп и резултати от
услугите; съдейства на клиентите с вземането на решения по въпроси
като настойничество, въпроси на социалната сигурност, планове за
обслужване и споразумения. Тази услуга е безплатна и поверителна.

 За повече информация, обадете се на:
o Aged Care Complaints Scheme: 1800 550 552
o Aged Rights Advocacy Service (ARAS): 8232 5377,
www.agedrights.asn.au
o MALSSA: 8351 9500, www.malssa.org.au

Лошо отношение
Хората като остаряват, често изпитват известна загуба на независимост, което
може да се дължи на влошено здраве, загуба на подвижност или деменция.
Това може да направи по-възрастните хора повече да са зависими от други
хора, но в същото време и по-уязвими за злоупотреба и лошо отношение
(малтретиране).
Това е трудна тема, но реалността е, че с по-възрастните хора се
злоупотребява или те биват малтретирани, и това често се прави от членове на
семейството или приятели. Това може да се случи както с мъжете, така и с
жените.
Оскърблението може да се прояви под различни форми, като например:
•
•
•
•
•

•
•

да бъдете блъскани, удряни или ограничавани
да бъдете наричани с обидни имена, да бъдете унижавани
да бъдете заплашвани
какъвто и да било физически контакт, който е неприятен и нежелан от
Вас
да бъдете насилвани да давате пари на регулярна основа, някой да
контролира Вашите финанси против волята Ви, фалшифициране или
кражба
някой да контролира и да ограничава начина Ви на живот и Вашите
дейности, например да Ви забранява социални контакти и дейности
да бъдете пренебрегнати или да не сте снабдени с неща, важни за
живота, като лекарства, храна, топли дрехи, отопление
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•

да бъдете принудени да подпишете документи, против волята Ви или да
сте заплашвани, ако кажете не.

На възрастните хора, подлагани на злоупотреби и лошо отношение, може да се
окаже много трудно да кажат на някого за това и може да не знаят как да
потърсят помощ. Това може да се дължи на убеждението, че семейните
проблеми трябва да остане в семейството и външни лица не трябва да бъдат
включени. Един възрастен човек може да се опасява от последиците от
оплакването.
Колкото и трудно да е да се изправят срещу този проблем, възрастните хора
имат право да отговарят за живота и финансите си, да бъдат третирани с
достойнство и уважение и да се чувстват сигурни.Има хора, които са обучени
да Ви изслушат и да ви помогнат, ако Вие изпитвате какъвто и да било вид на
малтретиране или насилие. Това може да е Вашият лекар, доверен приятел,
служител който работи за Вашата общност или служител от ARAS.
Има неща, които възрастните хора могат да направят, за да се предотвратят
злоупотреби. Те включват:
проявяване на добро разбиране на важни въпроси, свързани с
възрастните хора, така че можете да направите свои собствени избори и
решения
да знаете как да получите информация и подкрепа - има много
организации, които могат да Ви помогнат
когато планирате бъдещето, потърсете независим съвет, преди да
подпишете каквито и да било документи,
нека и други хора знаят за Вашите желания и предпочитания за
бъдещето
поддържайте приятелства и социални контакти извън Вашето
семейството.



За повече информация, обадете се на:
o

Aged Rights Advocacy Service (ARAS): Тел: 8232 5377

Нормативни документи - Авансови директиви
Повечето хора разбират важността на наличието на завещание. Завещанието
е документ, който постановява, кой ще получи Вашия имот и вещи, когато
починете. Наличието на завещание улеснява семейството Ви да разпредели
имота Ви, за да се избегнат дългите съдебни процедури.
Също толкова важно е за всеки, и най-вече за възрастните хора, да помислят
какво ще се случи с тях и тяхната собственост при злополука, болест или в
резултати на увреждания при които те не биха били в състояние, да вземат
решения, да управляват своите дела и да изкажат желанията си .
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Възможно е да планирате напред и да направите официални инструкции за
Вашето медицинско лечение, финанси и всякакви други, свързани с това
въпроси. Тези мерки се наричат "Авансови директиви" и трябва да се направят,
когато човек все още е психически компетентен да направи това.
Има четири Авансови директиви, които могат да бъдат приложени в Южна
Австралия и най-добре е да се търси правна консултация при подготовката им.
Всяка директива изпълнява различна цел. Не е необходимо всичките четири да
са налице, но това ще направи ясно планирането и вземането на решение по
Вашите въпроси, ако нещо се случи.
Четирите директиви обхващат специфични области на вземане на решения:
Enduring Power of Attorney
Това ви позволява да назначите едно лице, или няколко души, да вземат
решения за финансови, имотни и свързаните с тях правни въпроси от Ваше
име. Можете да изберете пълномощното да влезе в сила, ако загубите
възможността си да вземате свои собствени решения.
Enduring Power of Guardianship
Позволява Ви да назначите едно лице или няколко души да вземат решения от
Ваше име, като например, къде трябва да живеете и какви медицински грижи
трябва да получавате.
Medical Power of Attorney
Позволява Ви да назначите едно лице или няколко души да вземат медицински
решения, свързани с грижите за Вас, в случай, че не сте в състояние да ги
вземете сами. Можете да определите човек, на когото Вие имате доверие и
който знае какви са Вашите желания.
Anticipatory Direction
Позволява Ви да записвате Вашите желания за вида на лечението, което
искате, или не искате, при определени обстоятелства. Например, може да не
искате извънредни мерки да бъдат предприети, за да ви поддържат жив, ако
Вие се изпаднете в постоянно състояние на безсъзнание. Това не е свързано с
назначаването на друго лице и трябва да се спазва от лицата, отговарящи за
медицинското обслужване.
Един добър начин е: да започнете да говорите със съпругът/ата си, партньора,
децата и приятелите, за това какви са Вашите желания, ако нещо се случи.
Колко пъти сме чували за хора, които съжаляват, че не знаят какво наистина е
искал любимия човек в края на живота си? Това може да включва такива неща,
като къде бихте желали да умрете (в болница или у дома) независимо дали
искате да бъдете съживени след инфаркт/сърдечен удар, да Ви бъдат давани
антибиотици за инфекция, които могат само да направят умирането Ви попродължително. Става въпрос за малки неща, като кой ще се грижи за Вашите
домашни животни или как да ви облекат. Понякога, когато участват няколко
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членове на семейството, всеки има различни идеи и това може само да добави
допълнително напрежение.
Правенето на планове, докато все още можете, не Ви спира да живеете
пълноценен живот, и може да имате много добър шанс, тези директиви никога
да не бъдат пуснати в действие, но те са нужни, това ще направи нещата полесни за хората около Вас, да се гарантира, че за Вас ще се грижат по начина,
по който Вие желаете. Това също така ще Ви даде спокойствие.
Има редица държавни и обществени услуги, които предлагат безплатни правни
съвети за авансови директиви. Запомнете – планирането гарантира, че ще си
кажете думата за Вашето бъдеще.

 За повече информация, обадете се на:
COTA Australia: Тел: 8232 0422, www.cota.org.au
Legal Help Line: Тел: 1300 366 424, www.lsc.sa.gov.au
Women’s Legal Service SA Inc: Тел: 8221 5553, www.wlssa.org.au
Някои обществени центрове дават безплатен съвет
(обадете се на Вашия местен съвет)
o Office of the Public Advocate: Тел: 8342 8200, www.opa.sa.gov.au
o Частни адвокати (срещу заплащане)

o
o
o
o
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Информационни услуги за възрастните хора
Общи
Agedcare Alternatives
Услуга за безплатна информация, спонсорирана от „Resthaven”. На запитвания
относно системата на грижи за възрастните хора и услугите се отговаря по
телефона или лично/ лице с лице от обучени „Options Guides”.
За контакти:Тел: 8271 3888, www.agedcarealternatives.net.au
Centrelink
Услугите на Centrelink предлагат редица плащания, на които възрастните хора
може би имат право. Обадете се на Centrelink за информация относно
австралийската пенсия по старост, пенсии от чужбина, отстъпки, плащания на
тези, които се грижат за Вас и надбавки, плащания при тежка загуба, оценка на
доходите за резидентна грижа и т.н.
За контакти: Тел:132 300 (пенсионни карти и карти с намаление), Тел:132 717
(плащания и помощни надбавки за лица, полагащи грижи).
Най-добре е да се обадите на Centrelink директно, за да разберете на какви
плащания може да имате право. Не разчитайте само на информацията,
предоставена от Вашите приятели или роднини, тъй както плащанията на
Centrelink се изчисляват според специфичните условия и могат да се
различават значително.
Centrelink също осигурява безплатна услуга за финансова информация, която
може да бъде полезна за Вас, особено когато се изчислява цената за
резидентна грижа/старчески дом.
За контакти: Тел:132 300.
Лесно е да се говори със служители на Centrelink на собствения Ви език, като
се обадите на многоезичен номер. Винаги имайте своя „Customer Reference
Number” (CRN) удобен, изберете тихо място да се обадите по телефона и
запишете информацията, която Ви дават. Задайте толкова много въпроси,
колкото искате.
За контакти: Тел: 131 202.
Можете също така да получавате тримесечната публикация на Centrelink
"Новини за възрастни", доставена до Вашия дом. Тя се предлага на различни
езици. Съдържа важна информация за промени в плащанията, критериите за
това, на какво имате право и други въпроси в тази връзка. Помолете служителя
на Centrelink да осигури тази публикация да бъде изпратена до Вас.
Commonwealth Respite and Carelink Centres
Предлагат телефонна справочна услуга за подкрепа и отмора на тези, които се
грижат за Вас.
За контакти: Тел:1800 052 222
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COTA Australia
Защитава и популяризира благосъстоянието на възрастните хора.Някои от
техните услуги: застъпничество за възрастните, свързано с политиката на
щатското правителството за възрастни, „Home Maintenance Service” за
членовете, правна помощ, образователни програми в областта на
здравеопазването и благосъстоянието и еднодневни екскурзии.
За контакти: Тел:8232 0422, www.cotasa.org.au
Independent Living Centre
Този информационен ресурсен център показва широка гама от продукти и
оборудване за подпомагане на ежедневните дейности в живота. Всички са
добре дошли да посетят центъра. Можете да пробвате различни продукти и
оборудване, и да изберете тези, които са най-подходящи, преди да ги закупите.
За контакти:Тел: 8266 5260, www.ilcaustralia.org.au
Multicultural Aged Care (MAC)
Свържете се с MAC, ако искате да знаете кои услуги за възрастните са
установени от етнически общности или основните доставчици на услуги в
партньорство с етнически общности за възрастните хора от конкретен културен
и езиков произход,
За контакти: Тел:8241 9900, www.mac.org.au
My Aged Care
„My Aged Care” предоставя на хората информация за системата на грижи за
възрастните и начина за достъп до услугите.
За контакти:Тел: 1800 200 422, www.myagedcare.gov.au
Seniors Information Service
Тази услуга е посветена на осигуряване на възрастните хора и тези, които се
грижат за тях, с изчерпателна информация по широк кръг от теми.
Информацията е на разположение по телефона, в печатна форма, на интернет
страницата, както и изнесена по време на информационни семинари.
Отпечатаната информация е достъпна на няколко езика.
За контакти:Тел: 8168 8776, www.seniors.asn.au

Здравеопазване и контакти за грижи
Alzheimer’s Australia (Алцхаймер Австралия)
Предоставя редица услуги в подкрепа на хората с деменция, техните
семейства и тези, които се грижат за тях през целия период на заболяването.
Това включва информация за всеки аспект на деменция, групи за подкрепа на
тези, които полагат грижи, консултиране и телефонен номер за помощ.
Информацията е на разположение на различни езици.
Свържете се с Алцхаймер Австралия SA: Тел:8372 2100,
Национална телефонна линия за деменция: Тел:1800 100 500,
www.fightdementia.org.au
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Australian Hearing
Предоставя услуги и информация за загуба на слуха, слухови тестове и
слухови устройства.
За контакти: „Australian Hearing”:Тел: 8228 9000, www.hearing.com.au
Beyondblue – Депресия и безпокойство
Дава информация за рисковите фактори, признаци и симптоми и услуги за
подкрепа.
За контакти Helpline:Тел: 1300 224 363, www.beyondblue.org.au
Low Vision Centre
Предоставя информация и съвети за свързаните с възрастта очни
заболявания, състояния и лечение. „The Low Vision Centre” показва също широк
спектър от помагала за ежедневния живот.
За контакти: Тел:8417 5599, www.rsb.org.au
National Continence Helpline
„The National Continence Helpline” се обслужва от екип от медицински сестри съветници по инконтиненция (незадържне на урината), които предоставят
информация, обучение и съвети на обаждащите се с инконтиненция или които
се грижат за някой с инконтиненция.
Свържете се с „National Continence Helpline”: Тел:1800 330 066,
www.continence.org.au
NPS Medicinewise
Дава информация за рецепти, или без рецепти и алтернативни (билкови,
"натурални", витамини и минерални) лекарства.
За контакти: Тел:1300 633 424, www.nps.org.au

Контакти с Българската Общност
Българско образователно и приятелско общество
443 Tapleys Hill Rd, Fulham Gardens SA 5024
Тел: 8356 3254
www.bulgariansinsouthaustralia.com
Българска Източно-православна църква
1 Merlin Street, Fulham Gardens SA 5024
Българска радио програма
5EBI-FM (103.1MHz) всяка неделя 16:00-17:00 часа
SBS Българско радио и новини
SBS радио 3, www.sbs.com.au/yourlanguage/bulgarian
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