Globėjų informacijos sąrašas
INorėčiau, kad mane įtrauktumėte į patikos
fondo Globėjų informacijos sąrašą
(Rašykite spausdintinėmis raidėmis)

Titulas: ......................................................
Vardas, pavardė: ......................................

Jūsų vietos globėjams paramą
teikiantis darbuotojas:
Belfast Health
and Social Care Trust
Margaret McDonald
Glen Villa, Knockbracken Healthcare Park,
Saintfield Road, Belfast, BT8 8BH
Tel: 028 95046702
margaret.mcdonald@belfasttrust.hscni.net

Adresas: ...................................................
..................................................................
..................................................................
Pašto kodas: ............................................
El. paštas:..................................................
Telefonas: .................................................
Gimimo data: ............................................
Etninė kilmė:..............................................
(pvz., kinas, lenkas, lietuvis)

Jei Jums reikalingas vertėjas žodžiu,
prašome nurodyti pageidaujamą kalbą:
..................................................................
Mums reikalinga informacija apie jūsų
etninę kilmę, kad mūsų bendravimas su
jumis būtų efektyvus vadovaujantis šiuo
metu galiojančiais duomenų apsaugos
įstatymais.
Parašas:....................................................

Anne Cummings
Route Complex, 8E Coleraine Road,
Ballymoney, BT53 6BP
Tel: 028 2766 1392
Anne.Cummings@northerntrust.hscni.net

South Eastern Health
and Social Care Trust
Joan Scott
Ballynahinch Community Services,
45-47 Main Street, Ballynahinch, BT24 8DN
Tel: 028 97565456
Joan.Scott@setrust.hscni.net

Southern Health
and Social Care Trust
Patricia McCrink
Promoting Wellbeing Team,
John Mitchel Place, Newry, BT34 2BU
Tel: 028 30834252
Patricia.McCrink@southerntrust.hscni.net
Western Health
and Social Care Trust
Cathy Magowan
2 Coleshill Road,
Enniskillen, BT74 5PU
Tel: 028 6634 4000
Cathy.Magowan@westerntrust.hscni.net
Šią iniciatyvą remia Visuomenės sveikatos agentūra kartu
su penkiais Sveikatos ir socialinės rūpybos patikos fondais,
„Bernardos“, Globėjų reikalų ir Globėjų patikos fondu.
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Ar jūs prižiūrite
kokį nors
asmenį?
(šeimos narį / kaimyną / draugą)

Ir ar jūs esate juodaodžių ar
mažumų etninės kilmės?
Jei taip, mums reikalinga
jūsų nuomonė
BME Carers Leaflet

Luthuanian

Jūs vadinamas globėju, jei reguliariai
teikiate pagalbą ir paramą.
•

•

suaugusiam asmeniui ar vaikui,
kuriam nustatyta negalia arba jis (ji)
serga arba
asmeniui, kuris negali savimi
pasirūpinti dėl savo amžiaus

Globėjais gali būti bet kokio amžiaus
asmenys, įskaitant vaikus, jaunuolius ir
tėvus, kurie rūpinasi savo neįgaliaisiais ar
specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
Globėjai gali padėti įvairiai, pavyzdžiui,
padėti apsirengti, nusiprausti, vartojant
vaistus ir naudojantis transportu. Kai
kurie globėjai padeda prižiūrėdami ir
užtikrindami tokių asmenų saugumą.
Kodėl mums reikia išgirsti jūsų
nuomonę?
•

Kad nustatytume globėjų poreikius

•

Kad padėtume jums atliekant šias
pareigas

•

Kad nukreiptume jus į kitas pagalbos
tarnybas ir organizacijas

Globėjų informacijos sąrašas

Kaip mes jums galime padėti?

Kaip mes panaudosime jūsų pateiktą
informaciją?

Kiekviename patikos fonde yra
darbuotojas, su kuriuo gali susisiekti
globėjai. Jie gali jums papasakoti
apie jūsų vietovėje teikiamą paramą
globėjams, įskaitant:

•

•

•

•

Mes nukreipsime jus į vietos patikos
fondo ir kitas tarnybas, teikiančias
paramą globėjams

•

Informaciją;

Mes išsiųsime jums informaciją apie
pagalbą globėjams bei atitinkamus
klausimus, susijusius su jūsų kaip
globėjų vaidmeniu

•

globos pertraukas;

•

globėjų mokymus;

•

globėjų vertinimus

Visa jūsų informacija yra
konfidenciali, jos neteiksime kitoms
organizacijoms be jūsų leidimo

ir

Jūsų kontaktinę informaciją
įtrauksime į savo Globėjų
informacijos sąrašą. Jei pasikeistų
jūsų kontaktinė informacija,
praneškite mums

•

Jei bet kuriuo metu nuspręstumėte,
jog nebenorite būti įtrauktas į
mūsų Globėjų informacijos sąrašą,
susisiekite su vietos Globėjams
paramą teikiančiu darbuotoju ir jis (ji)
išbrauks jūsų vardą iš sąrašo

•

Jei sutinkate su tuo, kaip mes
naudosime jūsų pateiktą informaciją,
užpildykite ir pasirašykite nuplėšiamą
lapelį, kuris yra lapo viršuje ir
grąžinkite savo vietovės Globėjus
remiančiam darbuotojui

•

padėti jums susisiekti su patikos
fondo tarnybomis ir kitomis
organizacijomis;

jei jums reikalingos vertėjų paslaugos,
mes tuo galime pasirūpinti nemokamai.
•
•

