НАШАТА ВИЗИЈА

Заедница во која е
можно сите лица да
се опорават, да се
чувствувааат подобро
и посреќно.

КАКО ДА ПОДНЕСЕТЕ УПАТ

»
»

Можете самите да се упатите
Можете да упатите некое друго лице ако тој/таа ви
даде дозвола да ги споделите неговите/нејзините
податоци

ПОПОЛНЕТЕ ГО НАШИОТ ФОРМУЛАР ЗА
УПАТ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ
www.sespir.com.au
(02) 9330 9999
Доколку сакате да зборувате со работничка што
зборува македонски јазик, Ве молиме јавете се на
02 8321 9874
Откакто ќе го добиеме вашиот упат, нашиот Службеник
за прием на упати ќе ви се јави во рок од 48 саати.
Ако програмата Partners In Recovery не е соодветна за
вас, ќе се обидеме да најдеме некој друг кој ќе може да
ви помогне да се поврзете со тие лица или служби кои
ќе ви дадат поддршка. Според нас, тоа е “no wrong door
policy” - “ќе се обидеме да ви помогнеме во секој случај“.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
За повеќе информаци во врска со програмата
Partners In Recovery, ве молиме посетете ја на
нашата интернет страница, www.sespir.com.au

МИСЛЕЊА И ДОВЕРЛИВОСТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
МИСЛЕЊА: Секој е добредојден да даде свое

мислење и оценка за услугите и дејностите на
програмата South Eastern Sydney Partners In Recovery,
и ние веднаш ќе одговориме на било какви поплаки.

ДОВЕРЛИВОСТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:
Иако Одделот за здравство на Австралиската влада даде финансиски средства за подготвувањето
на овој документ, информациите во истиот неопходно не ги одразуваат мислењата на
Австралиската влада. Овој документ не треба да се смета како известување кое го доставува
владата или како инфомации кои ги поддржува Австралиската влада. Австралиската влада не
одговара за невнимателно користење или за било каква повреда, загуба или штета кои може да
бидат предизвикани од користењето на информациите кои се доставени во овој документ.

Секогаш ќе се почитува доверливоста и приватноста на
вашите лични податоци. Во одредени случаи, ние сме
обврзани да известиме одредени лица и институции доколку
вашата безбедност или безбедноста на други лица е загрозена.
Програмата South Eastern Sydney Partners In Recovery ја спроведува Central
and Eastern Sydney PHN, деловна единица на EIS Health Limited. Програмата ја
спроведуваат локални организации кои ги финансира Австралиската влада.

Macedonian

ПАРТНЕРИ ПРИ ЗАКРЕПНУВАЊЕ
Програма за лица кои сакаат да го подобрат
своето ментално здравје и благосостојба

КАКО РАБОТИ ПРОГРАМАТА
Partners In Recovery е програма која им е
достапна на лицата кои живеат во областите
на Sutherland Shire и St George кои:

»
»
»

Имаат постојана сериозна ментална
болест.

ПРОЦЕСОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
PARTNERS IN RECOVERY

1

сакаат услуги кои што ги ставаат на
прво место нивните потреби и нивната
самостојност.

НАШЕТО ЛОКАЛНО ПОДРАЧЈЕ ВО КОЕ НУДИМЕ УСЛУГИ
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Ќе се консултираме со вас и со вашиот
тим за поддршка како
напредувате.

Bundeena

Waterfall

Им помагаме на лицата во областа на Sutherland Shire и St George
DELIVERED
DELIVERED
DELIVERED
DELIVERED
IN PARTNERSHIP
IN PARTNERSHIP
IN PARTNERSHIP
IN PARTNERSHIP
BY: BY: BY: BY:

South Eastern Sydney Partners In Recovery би сакале да им оддадат почит на
традиционалните сопственици на југоисточен Сиднеј.

Ако ги исполнувате условите, ќе
ви помогнеме да ја подгответе и
поднесете вашата молба.

Ќе проверуваме како напредувате.

Cronulla
Lilli Pilli

Audley

»

Можеме да ви помогнеме да
проверите дали можете да користите
услуги во склоп на NDIS-пакети.
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ЌЕ ГО СЛЕДИМЕ ВАШИОТ НАПРЕДОК

Caringbah

Grays
Point
Engadine

ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ ДА СЕ ПОВРЗЕТЕ
СО ТИЕ ШТО ВИ СЕ ПОТРЕБНИ

»

Националната програма за
осигурување на лица со посебни
потреби (NDIS) ќе започне да важи
од 1 јули 2017 г. во областа на South
Eastern Sydney Partners In Recovery.

Во соработка со вас, ќе ве подржуваме да ја
постигнете вашата визија за закрепнување.
Ќе ве поврземе со службите во заедницата
кои ќе ви помогнат да ги задоволувате
вашите потреби.

Woolooware
Gymea

Loftus

Taren Point

Ќе подготвиме план за да ги остварите
вашите цели и ќе утврдиме кој и на кој
начин ќе може да
ви помогне.
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»

ЌЕ СЕ ЗАПОЗНАЕМЕ СО ВАС
Ќе утврдиме што ви е важно сега и во
иднина.

Имаат тешкотии да ги користат
услугите и поддршката што сакаат да
ги добиваат и кои им се потребни.

ЌЕ ВИ ПОМОГНЕМЕ ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (NDIS)
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ЗАВРШНА ФАЗА
Вашата подршка е воспоставена и
добро работи.

- GAVIN -

Со учеството во програмата Partners in Recovery
мојот живот се измени, бидејќи луѓето ми
обрнуваат внимание мене и на моите потреби.
Фактот што можам да успеам да го постигнам
тоа што го сакам ми е многу важно. Откако
започна да се применува програмата PIR,
всушност успевам да го постигнам тоа што
го сакам. – Gavin

