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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε
Μη σταματάτε να κάνετε τα πράγματα που αγαπάτε! Επικοινωνήστε μαζί
μας για να δείτε το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να παραμείνετε
ανεξάρτητοι...

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Εδώ είναι οι τρόποι με τους οποίους
μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

1

Τηλεφωνήστε στη δική μας γραμμή πληροφοριών:
1300 885 886
Μιλήστε σε έναν από τους δικούς μας επαγγελματίες υγείας
σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, βάση των
στόχων και των περιστάσεών σας.
8:30π.μ. - 4:30μ.μ. Δευτέρα – Παρασκευή
9:00π.μ – 2:00μ.μ. Σάββατο

2

Επισκεφθείτε το Κέντρο μας Έκθεσης
Ελάτε σε ένα από τα δικά μας Κέντρα Έκθεσης Περιβάλλοντος
Διαβίωσης για να δοκιμάσετε τον εξοπλισμό και να πάρετε
συμβουλές από τους επαγγελματίες μας υγείας.
■	
Υπάρχουν ειδικές εκθέσεις όπως κουζίνες, Υπνοδωμάτια
και μπάνια για να πάρετε ιδέες και έμπνευση.
■	
Υπάρχουν πάνω από 1.500 είδη βοηθητικής τεχνολογίας
για να δομικάσετε για την καθημερινή σας διαβίωση.

8:30π.μ - 4:30μ.μ. Δευτέρα – Παρασκευή
9:00am – 2:00μ.μ. Σάββατο

3

Δεν μπορείτε να έρθετε σε μας;
Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε εμείς να έρθουμε
σε σας!
Μπορούν να έρθουν και να σας επισκεφθούν οι δικοί μας
επαγγελματίες υγείας στο σπίτι σας ή στο χώρο εργασίας
σας και να σας δώσουν την ευκαιρία να δοκιμάσετε τη
βοηθητική τεχνολογία, μέσα στο δικό σας περιβάλλον.
Καλύπτουμε ολόκληρη την Κουϊνσλάνδη, μέσω του δικού μας
προγράμματος Προβολής.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό:
1300 885 886.

4

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο: www.lifetec.org.au
Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας, κατεβάστε ένα
από τα πολυάριθμα τεχνικά δελτία ή ερευνήστε τη βάση
δεδομένων των προϊόντων μας βοηθητικής τεχνολογίας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Το LifeTec είναι ανοιχτό 6 ημέρες την εβδομάδα
8:30π.μ - 4:30μ.μ. Δευτέρα – Παρασκευή
9:00π.μ. – 2:00μ.μ. Σάββατο
Τα Κέντρα Έκθεσης του LifeTec είναι πλήρως προσβάσιμα.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και
οδηγίες!

Brisbane
Level One,
Reading Newmarket
Cnr Newmarket &
Enoggera Roads
PO Box 3241,
Newmarket Qld 4051
Τηλ: 07 3552 9000
Φαξ: 07 3552 9088

Βεβαίωση της χρηματοδότησης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες
για τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας, ως
ένας/μία πελάτης/τισσα της Οικιακής Και
Κοινοτικής Φροντίδας (HACC).

Townsville
Shop G-3A,
Domain Central,
103 Duckworth Street
PO Box 8280,
Garbutt Qld 4814
Τηλ: 07 4759 5600
Φαξ: 07 4759 5688

Οικία των Έξυπνων Οικιακών εκθέσεων
της Κουϊνσλάνδης

Δωρεάν Κλήση:

1300 885 886
Ημέϊλ::
mail@lifetec.org.au

www.lifetec.org.au

Facebook.com/
lifetecqueensland

ΔΙΑΒΙΩΣΗ
www.lifetec.org.au

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Το LifeTec είναι ένας κορυφαίος πάροχος εξειδικευμένων
πληροφοριών και συμβουλών για να βοηθήσει τα άτομα
να μεγιστοποιήσουν την ανεξαρτησία τους, μέσω της
βοηθητικής τεχνολογίας.
Αυτό σημαίνει ότι τα ηλικιωμένα άτομα, καθώς επίσης τα παιδιά και οι
ενήλικοι με αναπηρία, μπορούν να είναι πιο ανεξάρτητοι μέσα στο σπίτι
τους, στην εργασία ή στο σχολείο τους και μέσα στις κοινότητές τους.
Το LifeTec δεν πουλάει βοηθητική τεχνολογία, ωστόσο εμείς
εκθέτουμε χιλιάδες χρήσιμα είδη και έχουμε μια βάση δεδομένων
με πολλά άλλα είδη. Οι εξειδικευμένοι μας επαγγελματίες υγείας
μπορούν να σας δώσουν αντικειμενικές συμβουλές, έτσι ώστε να
μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις για το τι είναι καλύτερο για σας.
Το καλύτερο από όλα είναι ότι, αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία είναι
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τα καθημερινά
καθήκοντα, στο σπίτι, στην εργασία ή μέσα στην
κοινότητα, πιο κατορθωτά και πιο απολαυστικά.

Τι είναι η Βοηθητική Τεχνολογία?

Υπηρεσίες του LifeTec

Βοηθητική τεχνολογία είναι οποιοδήποτε προϊόν, συσκευή ή
σύστημα το οποίο παρέχει στους ανθρώπους πρακτικές λύσεις για τις
καθημερινές τους δραστηριότητες. Η Βοηθητική τεχνολογία βοηθάει
εκατομμύρια άτομα να μάθουν, να εργάζονται, να κοινωνιοποιούνται,
να επιτύχουν την ανεξαρτησία τους, ή απλά να αποκτήσουν
περισσότερα από τη ζωή τους. Κάθε ημέρα της ζωή τoυς.

Πληροφορίες

Πιο συγκεκριμένα, η βοηθητική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα
άτομα να κάνουν καθημερινά πράγματα όπως:

Εκπαίδευση

Οι εξειδικευμένοι μας επαγγελματίες υγείας (συμπεριλαμβανόμενοι
οι εργοθεραπευτές, οι παθολόγοι ομιλίας και οι φυσιοθεραπευτές),
μπορούν να σας δώσουν δωρεάν εξειδικευμένες πληροφορίες και
συμβουλές, έτσι ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη
βοηθητική τεχνολογία για τους στόχους της ανεξαρτησίας σας.

Το LifeTec παρέχει ομιλίες, εκθέσεις και πρακτικές επιδείξεις βοηθητικής
τεχνολογίας σε κοινοτικές ομάδες και εκθέσεις.

■

να ανοίγουν βάζα και να ανοιγοκλείνουν τις βρύσες

■

να παρέχουν ανταλλακτική επικοινωνία

■

να απολαμβάνουν ασφαλή κινητικότητα

■

να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Διαβούλευση

■

να απολαμβάνουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες

■

να βοηθήσουν με τη φροντίδα αγαπητών τους προσώπων

■

να ζουν σε προσβάσιμα και ασφαλή περιβάλλοντα.

Εκτός από τη δική μας δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία, το
LifeTec μπορεί να παρέχει ιδιωτική διαβούλευση και αξιολογήσεις
εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και οικιακών τροποποιήσεων.
Τηλεφωνήστε μας για να μάθετε
το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Μη σταματάτε να κάνετε τα πράγματα που αγαπάτε!

Εμείς, επίσης, παραδίδουμε πρακτικά και διαδραστικά εργαστήρια με στόχο
τους επαγγελματίες υγείας και τους υπαλλήλους κοινοτικής φροντίδας.

