CHĂM SÓC THÂN NHÂN

Bạn là người đang chăm sóc
thân nhân mình
- Hãy cho chúng tôi hỗ trợ bạn!

Bạn là người đang giúp đỡ cho người thân của mình, ví dụ vì lý do thân nhân mình có
khuyết tật, lạm dụng thuốc hay có vấn đề nghiện ngập, do bệnh hoặc cao niên vì thế họ
không đủ khả năng để tự chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chính họ. Người mà bạn
đang giúp đỡ có thể là một thành viên gia đình, họ hàng, bạn thân, còn trẻ hay cao tuổi.
Đa phần ta xem việc quan tâm giúp đỡ
người thân thương này là chuyện tự nhiên.
Đây là một công việc quan trọng nhưng
thường không nhận được sự chú ý từ bên
ngoài. Sự đóng góp này tuy mang cho ta
niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống; nhưng
cũng có khả năng làm tăng mối lo âu và
mệt mỏi cho riêng mình. Vì thế chính bạn
là người có lúc cũng cần nhận được giúp
đỡ và hỗ trợ. Bà Anita Blirup Timonen, một
điều phối viên về chăm sóc thân nhân, làm
việc một ngày trong tuần tại văn phòng tỉnh
GNOSJÖ. Bà có thể giúp bạn, người đang
làm việc giúp cho thân nhân minh, và hỗ trợ
bạn qua nhiều hình thức khác nhau.

Tư vấn và hỗ trợ

m sóc thân nhân sẽ
Viên chức điều phối chă
hỏi và các vấn đề
câu
các
tư vấn và giải đáp
thân nhân của bạn
liên quan việc chăm sóc

Đào tạo

Các khóa đào tạo này sẽ giúp bạn thực
hiện việc chăm sóc thân nhân dễ dàng
hơn. Thí dụ: qua đào tạo bạn sẽ được tiếp
cận các thông tin về bệnh lý, về các trang
thiết bị hỗ trợ hoặc được hướng dẫn
đúng kỹ năng nâng nhắc khi làm việc
chăm sóc này.

Họp trao đổi

Cũng có lúc ta có nhu cầu
được họp bạn
với những người có cùn
g hoàn cảnh để trao
đổi thông tin, nâng đỡ và
động viên nhau.
Hoặc cùng tham gia hội
thảo hoặc tham gia
các sinh hoạt giải trí. Hã
y liên lạc với viên
chức điều phối đễ biết thê
m chi tiết.

Có những hỗ trợ để giúp bạn có thời gian
riêng cho chính mình
Để có được thời gian riêng cho chính mình và giảm nhẹ đi phần nào trách nhiệm
chăm sóc người thân, thân nhân của bạn có thể yêu cầu được trợ cấp các nguồn
hỗ trợ tạm thay thế cho bạn một giai đoạn thời gian nào đó từ phía Quận, Huyện.
Các hình thức hỗ trợ này đều sẽ được cứu xét. bởi một viên chức hữu trách nguồn
trợ cấp. Hãy liên lạc với chúng tôi để có được thêm thông tin.

Chăm sóc tại nhà

Nhân viên từ cơ quan chăm sóc người cao
niên và khuyết tật sẽ đến nhà để thay thế
bạn trong việc chăm sóc thân nhân. Để bạn
có thời gian cho những việc riêng tư như
tham gia khóa học, hoặc nghĩ ngơi. Việc
thay thế này sẽ thực hiện định kỳ hoặc tạm
thời một lần nào đó. Tối đa 8 tiếng trong
một tháng và hoàn toàn miễn phí.

Sinh hoạt ban ngày
Nếu thân nhân của bạn có nhu cầu cần được
kích hoạt hoặc giao lưu thường xuyên trong
ngày thì hình thức hỗ trợ sinh hoạt ban ngày
là một chọn lựa tốt. Nhờ thế bạn có được
thời gian thư giãn. Có nhiều khu sinh hoạt
ban ngày do cơ quan Quận đảm trách.

Tạm trú ngắn hạn
Ở nơi tạm trú ngắn hạn thân nhân của bạn
sẽ có cơ hội thay đổi môi trường. Đồng thời
bạn cũng có thời gian thư giản, nghỉ ngơi để
phục hồi năng lượng. Hình thức hỗ trợ tạm
trú ngắn hạn gồm có tính cách tạm thời hoặc
định kỳ. Có thể hoặc tạm trú ban ngày, qua
đêm hay trọn ngày đêm.

Báo động an ninh

Hình thức hỗ trợ này sẽ cấp cho người nào
có nhu cầu cần đến nó. Có nghĩa là bất cứ
khi nào trong suốt ngày đêm, khi lâm vào
tình huống khẩn trương bạn có thể gọi để
được giúp về an ninh tại tư gia.

Dịch vụ hỗ trợ tại nhà
Dịch vụ này là một hỗ trợ bổ sung để chăm
sóc thân nhân của bạn tại nhà.

Nhà ở hỗ trợ

Dịch vụ này hỗ trợ tăng cường nguồn lực
riêng cũng như tạo cơ hội cho bạn và thân
nhân của bạn trong điều kiện sức khỏe tâm
thần suy yếu hoặc khiếm khuyết chức năng
trí tuệ để tạo cho họ có được một đời sông
bình thường.

Hỗ trợ cá nhân
Hỗ trợ cá nhân là một dịch vụ công chiếu
theo Luật dành cho người khiếm khuyết
chức năng để hỗ trợ cho họ trong các nhu
cầu cần yếu.

Liên lạc
Hoàn cảnh của bạn ra sao? Chúng tôi có thể
giúp bạn được gì? Bạn sẽ luôn nhận được sự
chào đón nồng nhiệt từ phía chúng tôi!

Bà Anita Blirup
Timonen, viên chức
điều phối, làm việc
tại Rosendal vào ngày
Thứ Ba hằng tuần.

Viên chức điều phối
Anita Blirup Timonen
Địa chỉ văn phòng: Rosendalsgatan 8, Gnosjö
ĐT: 0370-33 13 14
E-mail: anita.b.timonen@gnosjo.se

Đặc trách nguồn hỗ trợ
Trung ương tỉnh Gnosjö
ĐT: 0370-33 13 62
33 13 10
33 13 64
ĐT khác: 0370-33 13 19
Cư trú đặc biệt và cho người cao niên
ĐT: 0370-33 13 19
33 13 64
Các hỗ trợ chiếu theo Luật LSS
ĐT: 0370-33 13 10
33 13 62

Gapet

- Một điểm hẹn trên mạng.
Gapet là tên gọi của trang nhà: www.gapet.se
của tỉnh Gnosjö thành lập. Tại đây, bạn có thể
tiếp cận thông tin, được hỗ trợ tư vấn hoặc liên
lạc với các người khác có cùng hoàn cảnh.
Xin liên lạc viên chức điều phối chăm sóc thân
nhân để biết thêm thông tin.
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