"RAINBOW"

How to contact

WIELOKULTUROWY PROGRAM
OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI
Bardzo często proste rzeczy mają pozytywny wpływ na
nasze życie. “RAINBOW” świadczy usługi które poprawiają
dobre samopoczucie.
Dzięki nim możesz skoncentrować się na bardzo ważnej
codziennej czynności - CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM !!!

Multicultural Aged Care Program
Phone: (08) 9271 2026
Fax: (08) 9271 0917
Mobile: 0419 914 361
Toll Free Number
1800 101 291
Email: rainbow1@iinet.net.au
Website: www.polishwomen.org.au
Location / Postal address
33 Eighth Avenue, Maylands
Western Australia 6051
We Help Our Consumers
From Southern and Eastern
European Origin
To Stay At Their Homes
As Long As Possible
In All Perth
Metropolitan Area

Troskliwi opiekunowie
Jest dla nas przyjemnością opiekować się starszymi
ludźmi którzy pochodzą z krajów wschodniej lub
południowej części Europy.
Nasi opiekunowie są specjalnie przeszkoleni do
świadczenia usług w języku wybranym przez klienta.
Jak można uzyskać dostęp do naszych usług
Aby otrzymać naszą pomoc Twoje potrzeby muszą być
wcześniej ocenione przez uprawnioną agencję rządową
Aged Care Assessment Team (ACAT).
Procedura jest prosta
Poproś swojego lekarza o skierowanie do ACAT.
Uprzejmi i profesjonalni pracownicy tej agencjii rządowej,
ustalą jaka pomoc będzie dla Ciebie najlepsza.
Następnie manager “RAINBOW” z Tobą i Twoim
reprezentantem, ustali szczegóły pomocy.
Niektóre z naszych usług:


Opieka osobista



Pomoc w pracach domowych



Zakupy



Spotkania środowiskowe



Pomoc w pracach ogrodowych



Drobne naprawy domowe



Możemy także pomóc w otrzymaniu innych usług.

We are an Aged Care Service
with a difference
We are on a mission to fight the biggest issue
facing older people today - LONELINESS.

AND WE ARE WINNING!!!
There is no person in our program whose
birthday wouldn’t be celebrated.
EVERY CHRISTMAS there is Santa smiling
with our clients and giving away presents.
WHEN EASTER COMES we are painting eggs
for good luck all year round - and it works.
PEOPLE OF EUROPEAN ORIGIN know that
music and dancing is the best medicine for
vitalizing the mind and strengthening the
body - which is why we sing and dance every
week, as we have been for the last 20 years.
And we exercise - you should see our balloon
fights! Footy players wouldn’t be stronger
than us.
OH, YES, OF COURSE WE WILL HELP YOU
with personal care and around the house and
garden, and we will take you shopping and to
doctors, and we will buy the armchair you
always wanted.

Każdego stać na usługi "RAINBOW"
Program “RAINBOW” jest finansowany przez australijski
rząd federalny. 65% otrzymywanych fundszy jest
przeznaczone na bezpośrednią pomoc dla naszych
klientów. Podstawowa opłata wynosi $7 za godzinę
wykonanej pracy. Wszystkich naszych klientów traktujemy
sprawiedliwie i prosimy ich o wkład finansowy stosownie
do ich możliwości.
POLISH

WE DON’T SAY NO!!!
WE SAY LETS TALK!!!
And we wouldn’t tell you how much you
have to pay either – we will negotiate.
ALL YOU NEED TO DO IS ASK!!!

