Контактирајте нас

Наша визија
Здрави умови = jaко и здраво
мултикултурално друштво

Адреса
1.спрат, 519 Kessels Road
MacGregor Qld 4109
Телефон
07 3167 8333 (Подручје града Бризбена)
1800 188 189 (Изван подручја града Бризбена)
Факсимил
07 3167 8322

Наша мисија

Имејл
qtmhc@health.qld.gov.au

Центар за
транскултурално
ментално
здравље
Квинсленда

Интернет страница ( вебсајт))
Да водимо у развоју
мултикултуралног менталног
здравља и да кроз сарадњу
осигурамо здраве умове и
добробит за цели људски век у
нашем разноликом друштву

www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc

Радни сати
Од понедељка до петка
Од 8.30 ујутро --- до 5.00 послеподне

Државна служба за људе
различитог културног и
језичког порекла

SERBIAN

Центар за транскултурално ментално здравље Квинсленда Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC)
QTMHC)
Шта је Центар за
транскултурално ментално
здравље Квинсленда
(QTM
QTMHC)
HC) ?
Центар за транскултурално ментално здравље
Квинсленда (QTMHC) пружа специјалистичке
услуге широм државе појединцима, породицама,
заједницама и организацијама разноразног
културног и језичког порекла да обезбеди
културно одговарајућу негу у менталном
здравс т в у усредсређујући се на сложене
проблеме менталног здравља у свим старосним
групама, те на контиунуитет неге.
QTMHC то обезбеђује путем клиничких и
културно-консултативних служби, те
пружањем информација, средстава, клиничке
и друштвене едукације, као и промоцијом
менталног здравља, превенцијом и програмом
ране интервенције.

Услуге које се пружају
Служба клиничке консултације
QTMHC пружа услуге специјалистичке
консултације преко клиничких специјалиста и
двојезичних консултаната за ментално здравље
који покривају преко 100 језика и културних
група.
Служба нуди специјалистичке прегледе и
краткорочну интервенцију, као и информације,
савете и опције упута пружаоцима услуга
менталног здравља, клијентима и њиховим
породицама.

Библиотека и вишејезични ресурси

Истраживања

QTMHC има велику ресурсну библиотеку o
широком низу тема у вези транскултуралног
менталног здравља, као и преведене
информације о разним питањима менталног
здравља.

QTMHC промовише заједничка истраживања у
партнерству с другима у циљу даљег развоја и
доприноса бази података у транскултуралном
менталном здравству.

Промоција менталног здравља,,
превенција и рана интервенција
У партнерству с низом организација, QTMHC
координира низ групних програма и активности
усмерених на смањење друштвеног жигосања
и побољшање знања o менталном здрављу, те
отпорности у мултикултурним заједницама.

Држабни програм координатора за
мултикултурално ментално
здравство (M M HC)
HC)
QTMHC сарађује са службама менталног
здравља у болничким и државним службама
широм државе преко MMHC радника с
циљем да обезбеди културно одговарајуће
ментално здравство клијентима и њиховим
породицама, те сарађује с локалним
мултикултуралним групама.

Учешће клијената и неговатеља
QTMHC сарађује с клијентима и
неговатељима разног културног и језичког
порекла да осигура њихов допринос
програмима и услугама QTMHC-a, к ao и
широј политици и ширим подручјима
програма.

Развој политике и услуга
QTMHC игра сталну стратешку улогу у
разради политике и услуга у менталном
здравству на државном и савезном нивоу.

Просвећивање и развој
Програм просвећивања концентрише се на
побољшање културне свести радника у
менталном здравству, к ao и на ширење знања o
менталном здрављу међу организацијама и
групама мултикултуралног сектора.

Можемо да помогнемо ако::
 желите да организујете културно







одговарајући преглед и/или психичко
просвећивање за клијента и/или за чланове
његове породице
имате потребу за обуком o
транскултуралном менталном
здрављу за Ваше особље
имате потребу за специфичним
културним информацијама за клијента
или културну групу с којом радите
желите да организујете семинар на
тему неког проблема менталног
здравља у Вашој заједници
тражите књиге, чланке и изворе
информација o проблемима
транскултуралног менталног здравља
требате савет по питањима развоја међукултурних услуга.

