ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Μια κοινότητα όπου
η αποκατάσταση,
η ευημερία και η
ικανοποίηση στη ζωή
είναι δυνατόν να γίνουν
πραγματικότητα και να
επιτευχθούν από όλους.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
» Μπορείτε να παραπέμψετε τον εαυτό σας
» Μπορείτε να παραπέμψετε κάποιον άλλο αν σας έχει
δώσει την συγκατάθεσή του για να μοιράζεστε τις
πληροφορίες του
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
www.sespir.com.au
(02) 9330 9999
Αφού ληφθεί η παραπομπή σας ο Υπάλληλος Εισαγωγών μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός 48 ωρών.
Ακόμα κι αν το πρόγραμμα Partners In Recovery δεν είναι
κατάλληλο για σας, θα μάθουμε ποιος άλλος μπορεί να
σας βοηθήσει και θα διασφαλίσουμε ότι θα συνδεθείτε με
αυτές τις υπηρεσίες και φορείς στήριξης. Αυτό αποτελεί
την πολιτική μας «μη λανθασμένης πόρτας».

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
Partners In Recovery, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
www.sespir.com.au

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΙΑ: Καλωσορίζουμε και ενθαρρύνουμε τα
σχόλιά σας για τις υπηρεσίες και δραστηριότητες
του προγράμματος South Eastern Sydney Partners
In Recovery και θα ανταποκριθούμε γρήγορα σε
οποιοδήποτε παράπονό σας.

Αν και το Υπουργείο Υγείας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης έχει συμβάλει στην χρηματοδότηση
αυτού του υλικού, οι πληροφορίες που περιέχει δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκην τις απόψεις
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης και δεν αποτελούν συμβουλές που παρέχονται, ή πληροφορίες
που επικυρώνονται, από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση δεν είναι
υπεύθυνη για αμέλεια ή ειδάλλως για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή βλάβη που προκύπτει με
οποιοδήποτε τρόπο από την χρήση ή την εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η προστασία της
προσωπικής σας ζωής και η εμπιστευτικότητα θα είναι
σεβαστές πάντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται να
ειδοποιούμε τους αρμόδιους σε θέματα που αφορούν
την ασφάλεια.
Το πρόγραμμα Eastern Sydney Partners In Recovery διευθύνεται από την Central and Eastern
Sydney PHN, μια επιχειρηματική μονάδα της EIS Health Limited. Η υπηρεσία παρέχεται από
τοπικούς οργανισμούς και χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση.

Greek

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ένα πρόγραμμα για άτομα που θέλουν να
βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία και ευημερία

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα Partners In Recovery είναι μια
νέα υπηρεσία που διατίθεται στις περιοχές
Sutherland Shire και St George σε άτομα που:

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PARTNERS IN
RECOVERY

Βιώνουν συνεχή σοβαρή ψυχική ασθένεια.

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

»
»
»
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Δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις
υπηρεσίες και τα προγράμματα στήριξης
που θέλουν και χρειάζονται.

Κατάρτιση προγράμματος για το πώς να
έχετε πρόσβαση και πώς να μάθετε ποιοι
και σε τι μπορούν να σας βοηθήσουν.

2

Hurstville

Peakhurst

Como

Sutherland

Miranda

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΣΑΣ

Taren Point

Αναθεώρηση της προόδου σας.

Woolooware
Gymea

Loftus

Caringbah

Έλεγχος της κατάστασης μαζί σας και με
την ομάδα που σας στηρίζει.

Cronulla

Grays
Point
Engadine
Heathcote
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Sylvania

Jannali
Lucas
Heights

Αν το δικαιούστε, θα σας στηρίξουμε με
την προετοιμασία και υποβολή της αίτησής
σας.

Kogarah
Dolls Point

Menai

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να
καθορίσετε κατά πόσον δικαιούστε πακέτο
NDIS.

Oatley

Lugarno

Barden
Ridge

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων
με Αναπηρία (NDIS) αρχίζει στην περιοχή
South Eastern Sydney Partners In Recovery
από την 1 Ιουλίου 2017.

Σύνδεση με κοινοτικές υπηρεσίες που θα
στηρίξουν τις ανάγκες σας.

Carlton

Mortdale

»
»

Συνεργασία μαζί σας για την στήριξη του
προσωπικού σας οράματος αποκατάστασης.

Bexley
North Arncliffe
Beverley
Rockdale
Hills

Riverwood

»

Προσδιορισμός του τι είναι σημαντικό για
εσάς αυτή την στιγμή και στο μέλλον.

Θέλουν στήριξη ώστε να θέσουν σε σειρά
προτεραιότητας τις επιλογές τους και την
ανεξαρτησία τους.

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΜΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (NDIS)

Lilli Pilli
Audley

- GAVIN -

Bundeena

Waterfall

Βοήθεια στις Περιοχές Sutherland Shire και St George

DELIVERED
DELIVERED
DELIVERED
DELIVERED
IN PARTNERSHIP
IN PARTNERSHIP
IN PARTNERSHIP
IN PARTNERSHIP
BY: BY: BY: BY:

Το πρόγραμμα South Eastern Sydney Partners In Recovery αποτίνει φόρο τιμής στους
παραδοσιακούς κατόχους της γης σε όλη την περιοχή Νοτιοανατολικού Σύδνεϋ.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Το δίκτυο στήριξής σας υπάρχει
και λειτουργεί καλά.

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Partners In
Recovery αλλάζει τη ζωή μου επειδή οι αρμόδιοι
δίνουν σημασία σ’ εμένα και στις ανάγκες μου.
Το να καταφέρω να πετύχω σ’ αυτό που θέλω
να κάνω είναι σημαντικό. Από τότε που μπήκε
στη ζωή μου το πρόγραμμα PIR, επιτυγχάνω
πραγματικά σ’ αυτό που θέλω να κάνω. – Gavin

