
 

  )המשך( זמינים שירותים 

לרווחה דרכים 5    
למדו כיצד חמש פעולות  

פשוטות יכולות לעזור לכם  
להתמודד טוב יותר עם לחץ  

ולחיות זמן רב יותר,  
!מאושרים יותר ובריאים יותר   

'5כולם יכולים 'לנסות את ה    
.בבית, בעבודה או במהלך הלימודים   

שלךדרך המטפל    
תוכנית למטפלים המעוניינים להשיג מטרות סביב הכשרה,  

.וקהחינוך, התנדבות או תעס    

  שאלות נפוצות
My Aged Care  אני מקבל תמיכה של 

 אני עדיין יכול לקבל תמיכה של האם    NDIS או
?Carers SA 

כן! השירותים שלנו שואפים להחמיא לתמיכה הקיימת  
 שמטפל יכול לקבל. 

 
  Centrelink תשלום מטפל מאני מקבל 

  האם אוכל לגשת לשירותים דרך
 ?Carers SA 

  כן! מטפלים שמקבלים תמיכה של תשלומי
 Centrelink ומטפלים שלא, יכולים שניהם לקבל

.Carers SA תמיכה של   
 

אני לא חי עם האדם שבו אני מטפל. האם אני  
?Carers SA כול לקבל תמיכה מ  עדיין י  

 מטפלים עדיין יכולים לקבל תמיכה בין אם הם חייםכן!   
 עם האדם / האנשים שהם מטפלים בהם או לא.  

 
 
 
 
 
 

 
 

אני רוצה להודות לך על התמיכה יוצאת  "

הדופן שנתת לי בתקופות מאתגרות.  

ברצוני להכיר בצוות שלך שהם האנשים  

. ואמפתיים שנתקלתי בהם  רחמניים הכי   

כל זה עשה הבדל עצום בחיי ולמען  

  אני המומה ממידת טוב הלב של האמת 

." הארגון שלך   

י לוס   
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אם אתם מעניקים טיפול אישי,  
תמיכה ו / או סיוע למשפחה או  

 לחברים שיש להם 
  נכות •
 מחלת נפש  •
  דמנציה  •
  מצב בריאותי לטווח ארוך  •
  מחלה שהיא סופנית •
  הקשורה לאלכוהול או לסמים אובעיה  •
  מישהו שברירי בגלל גיל •

מטפלים ותוכלו לקבל את   הנכם אז
    שמציעה שירותי התמיכה

Carers SA  
אנו    Carers SAב

מתחייבים ליצור קשר עם  
מטפלים, בדיוק כמוכם,  

תמיכה  לכם לספק ו
 ושירותים חשובים. 

אנו ארגון הקיים בכל רחבי  
המדינה עם צוות השוכן  

ברחבי העיר אדלייד ודרום  
אוסטרליה הכפרית  

 והמרוחקת. 
Carers SA   הוא הארגון המרכזי לתמיכה במטפלים בדרום

 (Carer Gateway). אוסטרליה והוא ספק המטפלים המקומי  
אנו קיימים ברחבי המדינה ואנו ארגון המפתח לתמיכה  

 במטפלים בדרום אוסטרליה. 
מציע גישה לאומית למתן שירותים,   Carer Gatewayה 

תמיכה וייעוץ אמינים למטפלים שלא מקבלים תשלום  
 . באוסטרליה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שירותים זמינים 
 תכנון תמיכה במטפלים 

שוחחו עם אחד מחברי הצוות שלנו על תפקידכם בתור  
מטפלים כדי שנוכל לקבוע יחד את השירותים שעשויים  

. להועיל לכם ביותר  

תמיכה מונחה בקריירה שירות   
צרכי המטפל מגוונים ואינדיבידואליים וכך גם התמיכות  

 שאנו יכולים להציע. 

 ניתן להציע תמיכה באחת משתי דרכים:

תמיכה מעשית חד פעמית שעשויה לשמש לפריטים  
 ושירותים כגון: 

רכישת פריטי נכס קטנים לדוגמא מחשב נייד שיסייע   •
  .לכוח העבודהלמטפל בלימודים או בחזרה  

ֹאו  
  שירותי למגוון  מכוון •

  :כגון מעשיים תמיכה

  מתוכננת הפוגה מימון >
 כמטפלים  מתפקידכם

  ) במגורים  או בבית( 

   ניקיון שירותי >
  בקניות סיוע >
  בישול >

  תשלום כגון בהובלה סיוע >
  הובלה  עבור מונית

  או רפואיות לפגישות
  .קניות

 ייעוץ
  בבריאות תמיכה 

  והרווחה  הנפשית
. המטפלים של  

  שלנו הייעוץ שירות
  אתם אם זמין

עם  קשיים חווים  

  מציעים אנו. כמטפלים תפקידכם עקב דיכאון או לחץ,  חרדה
  המדינה ברחבי  זמינים אלו  מפגשים. ייעוץ   מפגשי שישה עד

. פנים   אל ופנים טלפון באמצעות  

 קבוצות עמיתים 
 חיבור מטפלים עם מטפלים אחרים. 

מטפלים אחרים כמוכם. בהנחיית אחד מחברי  הפגשו עם 
הצוות שלנו, קבוצות עמיתים נותנות לכם אפשרות לחלוק  
חוויות, להתמקד בנושאים שונים שמטרתם לחבר, לתמוך  

 ולהעצים מטפלים בחיי היומיום שלהם. 

 אימון 
 זיהוי והשגת יעדים אישיים של המטפל. 

כדי לזהות  עבדו אחד על אחד עם אחד מחברי הצוות שלנו 
 מטרה אישית שתרצו להשיג כדי ליצור שינוי חיובי בחייכם. 

 הפוגה מתפקידכם כמטפלים במצבי חירום
נותן לכם הפוגה מתפקיד המטפל שלכם במהלך אירוע  

   .וכנןדחוף או לא מת 

אנו יודעים שתאונות יכולות לקרות בכל עת. בין אם  
לבין האדם  חליתם, עברתם תאונה ובין אם היחסים בינכם 

.בו אתם מטפלים הפכו לא בטוחים  
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