
Інформація 
для клієнтів

Про QPASTT
QPASTT (Квінслендська Програма Допомоги Особам, які 
Пережили Тортури та Травми) — це неурядова некомерційна 
організація, яка не пов’язана з політикою або релігією, та яка 
надає послуги з урахуванням культурних особливостей людей 
для сприяння їхньому здоров’ю та добробуту в Австралії, та 
які шукають безпеку і захист від переслідування, катування та 
травм, пов’язаних з війною.

Ми вітаємо всіх людей незалежно від їхньої етнічної 
приналежності, національності, статі, віку, здібностей, 
сексуальної орієнтації, мови чи релігійних переконань. 
QPASTT – це служба, дружня до ЛГБТІК+, яка з гордістю прагне 
залучення всіх та рівності для кожного.

QPASTT може допомогти людям незалежно від того, як і коли 
вони прибули до Австралії. Ми допомагаємо людям будь-якого 
віку, включаючи дітей та людей похилого віку.

www.qpastt.org.au

QPASTT є представником Квінсленда на 
Форумі Послуг Австралії для Осіб, які 
Пережили Тортури та Травми. 
www.fasstt.org.au

Для кого призначений QPASTT?
QPASTT допомагає людям, які: 
• Вимушені були покинути рідну країну через 

війну, конфлікт або переслідування 
• Провели час у таборах для біженців або 

в інших країнах, перш ніж оселитися в 
Австралії 

• Зазнавали переслідувань через 
приналежність до політичної, етнічної 
чи релігійної групи, стать або сексуальну 
орієнтацію 

QPASTT може працювати з людьми, які 
нещодавно прибули до Австралії або прожили 
тут багато років. 
Ми підтримуємо людей з постійними візами, 
власників тимчасового захисту та людей, які 
шукають притулку. 
Наші послуги безкоштовні, добровільні та 
конфіденційні. 

Наше бачення полягає в тому, щоб люди 
які мають досвід біженства жили життям, 

вільним від тортур, травм і несправедливості 
щодо прав людини.

Ми підтритуємо людей з досвідом біженства 
в їх зціленні, набуття приналежності та 

процвітанні в нашій громаді.

Українська UKRAINIAN

ГОЛОВНИЙ ОФІС У БРІСБЕНІ
Brisbane Multicultural Centre
28 Dibley Street, 
Woolloongabba QLD 4102
P: 07 3391 6677
E: connect@qpastt.org.au

ЛОГАН 
Unit 19/ 390 Kingston Road, 
Slacks Creek QLD 4127
P: 07 3089 4310
E: connect@qpastt.org.au

ТУВУМБА
Toowoomba Multicultural Centre
15 Snell Street,  
Toowoomba QLD 4350
P: 07 4573 4391
E: connect@qpastt.org.au

Зв’яжіться з нами

КЕЙРНС 
212 McCormack Street, 
Manunda QLD 4870

P: 0481 965 551
E: connect@qpastt.org.au

ТАУНСВІЛЬ 
C/- Centacare

410 Ross River Road, 
Cranbrook QLD 4814

P: 07 4772 9000
E: connect@qpastt.org.au



    

Як отримати допомогу від 
QPASTT
• Ви можете зателефонувати нам за 

номером 07 3391 6677 
• Ви можете прийти до офісу QPASTT у 

робочий час і попросити про зустріч з 
консультантом 

• Вас можуть направити агентства з 
поселення або інші постачальники 
послуг, ваш лікар загальної практики, 
громадські лідери, школи та TAFE 

• Якщо вам менше 18 років, QPASTT 
потребуватиме згоди батьків або 
законного опікуна 

• Якщо ви бажаєте направити дорослу 
людину, ця особа має погодитися на 
направлення 

Ви можете знайти форму направлення та 
більше інформації на веб-сайті QPASTT, 
відвідайте www.qpastt.org.au

Місця обслуговування
Головний офіс QPASTT розташований 
у Брісбені в Багатокультурному Центрі 
Брісбена. Ми маємо офіс у Логані.
QPASTT також надає послуги в Іналі, Тувумбі, 
Голд Кості, Кернсі та Таунсвіллі. 
Щоб отримати інформацію про нашу 
діяльність і регіональні розташування, будь 
ласка, зателефонуйте за номером 
07 3391 6677.

Кому може знадобитися підтримка від 
QPASTT?
Кожен, хто зазнав тортур або психологічних 
травм, може помітити у себе: 
• Почуття смутку, нервозності, тривоги або 

страху 
• Тривожні думки та спогади про минуле 
• Поганий апетит або переїдання 
• Проблеми з мисленням і концентрацією 
• Проблеми зі сном і нічні кошмари 
• Незрозумілий біль і проблеми зі здоров’ям 
• Труднощі у відносинах 

Діти можуть мати деякі з проблем що зазначені 
вище, але також:
• Почуватися дуже сумними, нервовими або 

злими
• Розігрувати або малювати тривожні події
• Зазнавати сильного стресу коли їх 

розлучають з батьками/опікунами
• Мати труднощі в школі пов’язані з 

навчанням та поведінкою

Які послуги пропонує QPASTT?
QPASTT працює з дорослими, сім’ями, дітьми та 
молоддю. 
Ми пропонуємо низку безкоштовних та 
конфіденційних послуг, зокрема: 
• Консультації* 
• Оздоровчі групові програми для чоловіків, 

жінок і молоді 
• Проекти в партнерстві з громадами 
• Молодіжна робота та програми відпочинку 

для молоді 12-24 років 
• Лідерські групи «Голос Молоді» 
• Терапія експресивним мистецтвом  - 

ЗЦІЛЕННЯ

* Консультації – це приватний та безпечний 
простір, де ви можете поділитися своїми 
турботами та проблемами з людиною, яка 
Вас вислухає. Ваш консультант також може 
зв’язати вас з відповідною службою підтримки і 
допомогти вам зрозуміти, як система допомоги 
працює в Австралії.


