
Get there 
with care.
Nós providenciamos 
transporte à comunidade 
vibrante de Inner West, em 
Sydney.

Ajudando-o a chegar 
aonde precisa de ir.

Para mais informações 
ligue 9558 6800.

Ou visite nosso site 
connectinnerwest.org.au

Transporte comunitário é 
um serviço de transporte de 
porta a porta.
Prestamos assistência a pessoas idosas e 
pessoas sofrendo de alguma incapacidade 
que precisem de ajuda a deslocarem-se de 
um lado a outro.

Os nossos serviços incluem leva-lo às 
compras e trazê-lo a casa, transporte para 
passeios de natureza pessoal e consultas 
médicas tal como atividades sociais em 
grupo.

Auxiliamos as pessoas a manterem-se 
independentes e a viverem uma vida 
ativa dentro da sua comunidade local 
providenciando serviços de transporte 
seguro e de confiança.

Oferecemos um serviço no qual se sinta 
incluído e bem-vindo. Nós celebramos a 
diversidade do Inner West em todas as 
suas formas incluindo diversidade cultural, 
diversidade religiosa, orientação sexual e 
identidade de gênero.

About Connect: Inner West
Connect: O Grupo de Transporte Comunitário de 
Inner West inc.é um serviço sem fins lucrativos que 
tem vindo a providenciar serviços de transporte 
desde 1983. Nós acreditamos na igualdade de 
acesso para que todos possam usar os recursos e 
serviços de transporte que necessitam.

Os nossos serviços estão ao disport das pessoas 
idosas que precisem de ajuda para se deslocarem 
de um lado para outro, pessoas que sofram de 
alguma incapacidade e todos aqueles que não 
possam utilizar o sistema de transportes públicos 
de escala e com limitadas opções de transporte.

Providenciamos serviços de transporte para 
as pessoas que vivem nas antigas Áreas de 
Governo Local de Leichhardt e Marrickville (agora 
parte do Município de Inner West). Estas incluem 
as áreas residenciais de Annandale, Balmain, 
Birchgrove, Leichhardt, Lilyfield, Rozelle, secções 
de Camperdown e Newtown, Dulwich Hill, Enmore, 
Lewisham, Marrickville, Petersham, Stanmore, 
Sydenham e Tempe.

Connect: O Grupo de Transporte Comunitário 
de Inner West reconhece os povos de Gadigal e 
Wangal da nação de Eora, guardiões tradicionais 
desta terra e presta homenagem aos Anciãos 
passados e presentes.



Transporte individual 

Se precisar de ir ao médico ou tiver qualquer 
outro tipo de marcação incluindo um 
compromisso social, nós podemos ajudá-lo.

O nosso pessoal treinado pode ajudá-lo a ir de 
sua casa até ao carro, se tal desejar. Levam-no 
de carro até aonde precisa de ir e à chegada 
ajudam-no a sair do carro. Quando estiver 
pronto só tem que telefonar para o nosso 
escritório e iremos buscá-lo para regressar a sua 
casa.

Ir às compras

Connect: Inner West oferece uma variedade 
de serviços de transporte para ir às compras, 
levando-o e trazendo-o a casa. Os nossos 
condutores ajudá-lo-ão a trazer as suas 
mercearias até à sua porta.

Ir às compras ao Marketplace em Leichhardt 
Ás quartas-feiras temos um serviço de transporte 
para ir às compras para os residents em 
Leichhardt, Lilyfield e Annandale. Este serviço de 
porta a porta é semanal.

Ás quintas-feiras temos um serviço de transporte 
para ir às compras para os residents em 
Leichhardt, Balmain, Rozelle e Birchgrove. Este 
serviço de porta a porta é semanal.

Ir às compras ao Marrickville Metro 
Ás quintas-feiras temos um serviço de transporte 
para ir às compras para os residents a sul de 
Parramatta Road. Este serviço de porta a porta é 
semanal.

Serviços de Shuttle
O nosso serviço de transporte de Shuttle é 
uma mistura de serviço de taxi e de autocarro. 
Providenciamos transporte de porta a porta para 
o ajudar a ir aqui e ali na sua comunidade. Pode 
escolher se o vamos buscar a uma localidade 
específica tal como a sua casa. ou numa das 
paragens estipuladas ao longo dos nossos 
percursos. Se desejar o nosso pessoal ajuda-o a 
ir de uma porta a outr.. Pode pedir que o levem a 
qualquer sítio dentro da sua área local.

• Em Marrickville, a shuttle JetStream   
 funciona as quartas-feiras

• A shuttle de TigerRider em Leichhardt   
 funciona as terças e sextas-feiras.s

Estes serviços começam às 8:30 da manhã até as 
15:30.

Cláusulas Suplementares
Os nossos serviços são financiados pelo 
Programa da Commonwealth para Apoio 
Doméstico (CHSP) e pelo Programa de Transporte 
Comunitário de NSW (CTP). Cada programa 
obedece a requisitos de elegibilidade diferentes.

Para pessoas com 65 anos e mais, precisa de 
contactar MyAgedCare através do 1800 200 422 
para determinar se é elegivel. Se tiver menos 
de 65 anos de idade, telefone para o nosso 
escritório.

Os clientes devem pagar para usarem os serviços 
de transporte comunitário. Contacte o nosso 
escritório ou procure estes dados no nosso 
website.

Temos veículos que podem transportar clientes 
que usem uma cadeira de rodas.Se tiver um 
assistente ele também o pode acompanhar.

Saídas sociais/para ir às compras

Temos um calendário social empolgante para 
o ajudar a explorar Sydney e os arredores. 
Oferecemos uma variedade de viagens de 
autocarro a localidades tais como viveiros, 
parques, museus, restaurantes e espectáculos. 
Também visitamos vários centros comerciais nos 
arredores de Sydney incluindo fábricas de outlets, 
armazéns de artigos para o lar e centros como 
Ikea e mercados na comunidade.

Vamos buscá-lo a casa e trazemo-lo ao fim do 
dia. Os condutores e assistentes no autocarro 
podem-no ajudar a subir e descer do autocarro se 
for necessário. A maioria das saídas duram o dia 
inteiro e ocorrem várias vezes ao mes.


