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AS LESÕES CEREBRAIS DÓEM...PARA SEMPRE

Programa de Orientação para o Apoio a Parceiros
Em parceria com a OBIA, esse programa conecta as
pessoas que sofrem os efeitos da lesão cerebral
adquirida (ABI) a uma pessoa que está tentando
enfrentar uma situação semelhante à ABI, e precisa do
apoio de um parceiro. O programa está disponível
para sobreviventes, membros da família e cuidadores
voluntários.
As designações de orientadores/parceiros estão
baseadas em experiências semelhantes, dados
demográficos e interesses pessoais. O programa é
oferecido através de associações locais de lesão
cerebral (como a B.I.A.P.H.) em toda a província de
Ontário, possibilitando a participação das pessoas,
onde quer que residam.
Como ORIENTADOR, você pode ajudar a compartilhar suas experiências.
Os orientadores oferecem apoio e compartilham
informação e recursos com Parceiros que estão
sofrendo uma situação de lesão cerebral semelhante.
A orientação oferece às pessoas uma excelente oportunidade para ajudar outras durante sua recuperação,
enquanto aprendem novas habilidades e fazem novas
amizades. Todos os ORIENTADORES são treinados
antes de serem designados para um PARCEIRO.

A B.I.A.P.H. PRECISA DE VOCÊ!
O Programa de Voluntários é uma oportunidade para as
pessoas que participam da nossa empresa através do
Conselho de Diretores, subcomitês organizacionais,
equipe de eventos, assistência de escritório e outros.
Para outras informações, entre em contato com o
escritório da B.I.A.P.H.

Se você tiver outras perguntas ou quiser entrar
em contato com a B.I.A.P.H. sobre como nos
ajudar a fazer diferença na sua comunidade,
telefone hoje!

905-823-2221
•
1-800-565-8594
Email: biaph@biaph.com
Fax: 905-823-9960
2155 Leanne Blvd., Ste. 240,
Mississauga, ON L5K 2K8

Como PARCEIRO, você pode aprender com alguém que
já experimentou a situação.
A ajuda fica disponível em todas as etapas da sua
recuperação. Tanto o sobrevivente quanto o membro
da família podem ter um ORIENTADOR, em qualquer
época depois da lesão. Seu ORIENTADOR pode até
ajudar em situações que podem surgir muitos anos
depois da lesão.
A Fundação de Neurotrauma de Ontário está
preparada para desenvolver e supervisionar o
programa e a sua avaliação.
Através do apoio generoso dos patrocinadores do
desenvolvimento de programas (Gluckstein & Assoc.,
Henderson Structured Settlements e Sibley & Assoc.),
foram desenvolvidos materiais de treinamento.
Para participar, entre em contato com a B.I.A.P.H.

Número dos Negócios de Caridade:
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Tradução e impressão generosamente doadas por:

Uma Comunidade de Recursos
para os sobreviventes de
lesão cerebral, suas famílias,
advogados e cuidadores.
A B.I.A.P.H. é afiliada da Associação
de Lesão Cerebral de Ontário (OBIA)
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SOBRE A B.I.A.P.H.:
A B.I.A.P.H. oferece assistência e informação aos
sobreviventes de lesões cerebrais adquiridas (ABI),
suas famílias e rede de apoio.
Somos um grupo comunitário de profissionais e
voluntários de prestação de cuidados que ajuda a:
• promover a prevenção de lesão cerebral
adquirida
• melhorar a qualidade da vida e dos cuidados
• oferecer educação comunitária
• conduzir buscas de recursos em nome dos
nossos membros

A B.I.A.P.H. OFERECE:
• Reuniões educativas e de apoio entre as
pessoas que têm lesão cerebral adquirida, suas
famílias, outros trabalhadores e profissionais de
serviços de apoio.
• Atividades sociais e recreacionais para as
pessoas que têm lesão cerebral adquirida e suas
famílias
• Ajuda financeira para assistência temporária
através de levantamento de fundos corporativos,
dos associados e em eventos.

A B.I.AP.H. TRABALHA PARA:
• Estabelecer e manter relacionamentos com
grupos sem fins lucrativos e provedores de
serviços.
• Reunir, disseminar e garantir acessibilidade
a informação sobre a lesão cerebral e seus
efeitos.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TEMPORÁRIA DO
MEMORIAL YURI MUTIGER
Yuri teve uma lesão cerebral séria em julho de 2000,
resultante de um acidente com veículo motorizado. Na
época do seu acidente, ele tinha 20 anos, um amplo
círculo de amizades e uma família. Yuri morreu em
maio de 2003, depois de uma luta difícil na tentativa
de combater os efeitos devastadores da sua lesão
cerebral.
Hoje, o programa de assistência temporária do
B.I.A.P.H. é financiado pelo FUNDO DE ASSISTÊNCIA
TEMPORÁRIA DO MEMORIAL YURI MUTIGER. A
família e os amigos de Yuri entenderam a necessidade
das pessoas com lesões cerebrais adquiridas na comunidade, e com seus fundos iniciais vindo do torneio
anual GOLF4YURI, eles fizeram a diferença. Atualmente, o programa leva serviços para as famílias que
são os cuidadores principais de pessoas com lesão
cerebral adquirida. As famílias podem inscrever-se
para receber um número limitado de horas de assistência temporária financiado por esse fundo.

O QUE O PROGRAMA OFERECE
O Programa de Assistência Temporária oferecido pela
Associação de Lesão Cerebral de Peel e Halton tem
como foco o fornecimento de alívio para os cuidadores
primários de pessoas com lesão cerebral adquirida.
Dessa maneira oferecemos vários serviços em períodos
de tempo variáveis.
Os serviços oferecidos para períodos longos e cursos são:
• Enfermagem
• Assistente de apoio comunitário

• Assistência doméstica • Auxílio para assistência médica

CRITÉRIOS DO PROGRAMA
As pessoas que recebem assistência temporária da
B.I.A.P.H.:
• estão cuidando de uma pessoa que tem lesão
cerebral adquirida
• estão fornecendo assistência contínua ou
• estão passando pelos estágios críticos de assistência a uma pessoa amada que tem lesão cerebral
adquirida.
Entre em contato com a B.I.A.P.H. para inscrever-se ou
buscar mais informação.

DUPLA ASSOCIAÇÃO NA CSN

A Associação de Lesão Cerebral de
Ontário (OBIA) e as associações de
lesão cerebral comunitárias participantes, incluindo a B.I.A.P.H., reuniram
formalmente suas organizações para
formar a

REDE DE APORIO COMUNITÁRIO
Esse arranjo vai fornecer uma voz forte para as
pessoas que vivem com Lesão Cerebral Adquirida
(ABI), além de desenvolver e produzir programas
de suporte para toda a região da província.

PARTICIPE DAS DUAS ASSOCIAÇÕES COM
APENAS UMA PEQUENA TAXA!
• A participação na OBIA e B.I.A.P.H. darão aos
associados o direito de um voto nas Assembléias
Gerais Anuais da OBIA e da B.I.A.P.H. Os
membros da família terão direito a apenas dois
votos em ambas as Assembléias.
• A participação na Rede de Apoio
Comunitário/Reseau De Soutien Communautaire
(CSN/RSC) está disponível para as pessoas e as
famílias que apoiam as metas e os objetivos das
associações comunitárias participantes e a
OBIA. As corporações, associações, parcerias e
outros tipos de organizações são convidadas a
apoiar as asssociações comunitárias participantes e a OBIA, listando ou anunciando no
Diretório de Serviços ABI online, mas não podem
manter participação na CSN/RSC.
• Os membros receberão uma assinatura de um
ano da OBIA Review.
• Os membros serão mantidos informados sobre
todos os eventos hospedados pela B.I.A.P.H. e
nossos Grupos de Apoio Mensal.
• Os membros podem participar do Programa de
Orientação para o Apoio a Parceiros de pessoas
que convivem com lesão cerebral adquirida.
• Os membros terão livre acesso à biblioteca de
recursos da OBIA e serão elegíveis para um
desconto de $25.00 na maioria dos programas
de treinamento da OBIA.

