
 

Διαθέσιμες Υπηρεσίες (συνέχεια) 

 5 Τρόποι Ευεξίας 
Μάθετε πώς μπορούν 
πέντε απλές ενέργειες να 
σας βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσετε καλύτερα 
το άγχος και να ζήσετε 
περισσότερα χρόνια, πιο 
χαρούμενα και υγιέστερα! 
Όλοι μπορούν να «δοκιμάσουν τους 5» 
στο σπίτι, στη δουλειά ή όταν σπουδάζουν. 
 

Ο δικός σας Τρόπος Φροντίδας 
Ένα πρόγραμμα για φροντιστές που θέλουν να 
επιδιώξουν στόχους σχετικά με την κατάρτιση, την 
εκπαίδευση, τον εθελοντισμό ή την απασχόληση. 

Συχνές Ερωτήσεις 
Έχω πρόσβαση στην υπηρεσία «My Aged Care» (Η δική 
μου Φροντίδα Ηλικιωμένων) ή στο NDIS. Μπορώ να 
έχω πρόσβαση και σε υποστήριξη από την Carers SA; 

ΝΑΙ! Οι υπηρεσίες μας έχουν στόχο να συμπληρώνουν 
την υπάρχουσα υποστήριξη που μπορεί να λαμβάνει 
ένας φροντιστής. 

Λαμβάνω Πληρωμή Φροντιστή (Carer Payment) από 
το Centrelink. Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες 
μέσω της Carers SA; 

ΝΑΙ! Οι φροντιστές που είτε έχουν, είτε δεν έχουν, 
πρόσβαση σε πληρωμές Centrelink, έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε υποστήριξη από την 
Carers SA. 

Δεν ζω με το άτομο που φροντίζω. Μπορώ και σ’ 
αυτή την περίπτωση να λάβω υποστήριξη από την 
Carers SA; 
ΝΑΙ! Οι φροντιστές μπορεί να ζουν ή να μη ζουν με το 
άτομο ή τα άτομα που φροντίζουν και μπορούν και σ’ 
αυτή την περίπτωση να έχουν πρόσβαση σε 
υποστήριξη.

 
 
 
 
 
 
 
 
«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την 
εξαιρετική υποστήριξη που μου δώσατε σε 
κάποιες δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω το προσωπικό σας που είναι οι 
πιο συμπονετικοί και φιλόστοργοι άνθρωποι 
που έχω συναντήσει. 

Όλα αυτά έχουν κάνει τεράστια διαφορά 
στη ζωή μου και, ειλικρινά, έχω 
κατασυγκινηθεί από την καλοσύνη της 
οργάνωσής σας.» 

Lucy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μια Πρωτοβουλία της Αυστραλιανής Κυβέρνησης 
 

 
Δωρεάν κλήση  1800 422 737 

info@carerssa.com.au 
www.carerssa.com.au 
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Συνδέοντας Φροντιστές  με Υπηρεσίες Υποστήριξης 
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Αν παρέχετε προσωπική 
φροντίδα, υποστήριξη ή/και 
βοήθεια σε συγγενείς ή φίλους 
που έχουν 
• Αναπηρία  
• Ψυχική ασθένεια 
• Άνοια 
• Μακροπρόθεσμη πάθηση υγείας 
• Μια ασθένεια που είναι τερματική 
• Πρόβλημα που σχετίζεται με το αλκοόλ ή τα 

ναρκωτικά, ή  
• Αδυναμία λόγω ηλικίας 

Τότε είστε φροντιστής και 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης που 
προσφέρει η Carers SA  
Στην Carers SA 
δεσμευόμαστε να τηρούμε 
σύνδεση με φροντιστές, 
ακριβώς όπως εσείς, για να 
παρέχουμε σημαντική 
υποστήριξη και υπηρεσίες. 
Είμαστε ένας οργανισμός που 
εξυπηρετεί ολόκληρη την 
πολιτεία με προσωπικό σε 
όλη τη Μητροπολιτική Αδελαΐδα και στις αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές της Νότιας Αυστραλίας. 
Η Carers SA είναι ο κύριος οργανισμός για την υποστήριξη 
φροντιστών στη Νότια Αυστραλία και είναι ο τοπικός 
πάροχος της Πύλης Φροντιστών (Carer Gateway). 
Εξυπηρετούμε όλη την πολιτεία και είμαστε ο βασικός 
οργανισμός υποστήριξης φροντιστών στη Νότια 
Αυστραλία. 
Η πύλη Carer Gateway προσφέρει μια πανεθνική 
προσέγγιση για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, 
υποστήριξης και συμβουλών στους άμισθους φροντιστές 
της Αυστραλίας.

Διαθέσιμες Υπηρεσίες 
Σχεδιασμός Υποστήριξης Φροντιστών 
Μιλήστε με ένα από τα μέλη της ομάδας μας για το 
ρόλο σας στη φροντίδα, ώστε να μπορέσουμε να 
προσδιορίσουμε μαζί τις υπηρεσίες που μπορεί να 
σας προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος. 

Υπηρεσία Υποστήριξης Κατευθυνόμενη από 
Φροντιστές 
Οι ανάγκες των πελατών ποικίλλουν και είναι 
εξατομικευμένες, όπως και τα μέσα υποστήριξης που 
μπορούμε να προσφέρουμε. 

Υποστήριξη μπορεί να παρέχεται με έναν από δύο 
τρόπους: 

Πρακτική υποστήριξη μία φορά, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για είδη και υπηρεσίες όπως: 

• αγορά μικρών ειδών εξοπλισμού, όπως ενός 
φορητού υπολογιστή που θα βοηθήσει τον 
πελάτη με τις σπουδές του ή για να επιστρέψει 
στο εργατικό δυναμικό. 

Ή 

• απευθυνόμενη προς μια 
σειρά πρακτικών 
υπηρεσιών υποστήριξης, 
όπως: 

>  χρηματοδότηση για 
προγραμματισμένη 
ανάπαυλα (στο σπίτι 
ή σε ίδρυμα) 

> υπηρεσίες καθαρισμού 

> βοήθεια με τα 
ψώνια 

> μαγειρική 

> βοήθεια για τη μεταφορά, 
όπως πληρωμή ταξί για 
μεταφορά σε ιατρικά 
ραντεβού ή ψώνια. 

Συμβουλευτική  
Υποστήριξη 
φροντιστών με 
την ψυχική τους 
υγεία και ευεξία. 
Η συμβουλευτική 
υπηρεσία μας είναι 
διαθέσιμη εάν  
αντιμετωπίζετε δυσκολίες από άγχος, στρες ή κατάθλιψη 
λόγω του ρόλου σας ως φροντιστής. Προσφέρουμε έως 
και έξι συμβουλευτικές συνεδρίες. Αυτές οι συνεδρίες 
είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την πολιτεία μέσω 
τηλεφώνου και αυτοπροσώπως. 
 
Ομάδες Αλληλοϋποστήριξης 

Σύνδεση φροντιστών με άλλους φροντιστές. 

Συναντηθείτε με άλλους φροντιστές όπως εσείς. Με τη 
βοήθεια ενός από τα μέλη της ομάδας μας, οι ομάδες 
αλληλοϋποστήριξης σάς δίνουν την ευκαιρία να 
μοιραστείτε εμπειρίες, να εστιάσετε σε διαφορετικά 
θέματα που στοχεύουν στη σύνδεση, την υποστήριξη 
και την ενδυνάμωση των φροντιστών στην καθημερινή 
τους ζωή. 

Καθοδήγηση 

Προσδιορισμός και επίτευξη προσωπικών στόχων του 
φροντιστή. 

Συνεργαστείτε προσωπικά με ένα από τα μέλη της 
ομάδας μας για να προσδιορίσετε έναν προσωπικό στόχο 
που θέλετε να επιτύχετε για να δημιουργήσετε θετική 
αλλαγή στη ζωή σας. 

 
Επείγουσα Φροντίδα Ανάπαυλας 
Σας παρέχει ανακούφιση από το ρόλο σας ως 
φροντιστή κατά τη διάρκεια ενός επείγοντος ή μη 
προγραμματισμένου συμβάντος. 
Γνωρίζουμε ότι ατυχήματα μπορούν να συμβούν ανά 
πάσα στιγμή. Είτε αρρωστήσατε ή είχατε ατύχημα, είτε 
έχει καταστεί ανασφαλής η σχέση ανάμεσα σε εσάς και 
το άτομο που φροντίζετε. 
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