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Σε αυτό το τεύχος:
Συμβουλές
αποκατάστασης μετά από
υπερβολική κατανάλωση
γιορτινού φαγητού
Βόλτα με τη Ματίλντα
έναρξη προγράμματος

Πολυπολιτισμικό φεστιβάλ
— Ολόκληρο το χωριό σε
μια ψηφιακή σκηνή
Προγράμματα επισκέψεων
εθελοντών στην AMCS

Νοιαζόμαστε, υποστηρίζουμε και ενδυναμώνουμε
Εικόνα εξωφύλλου: Η AMCS συμμορφώθηκε με τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης στην εκδήλωση
για το πρόγραμμα Βόλτα με τη Ματίλντα. Οι άνθρωποι στη φωτογραφία είναι μια οικογένεια που ζει στο ίδιο
νοικοκυριό.

Μήνυμα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο
Σας καλωσορίζω θερμά στο νέο τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου της AMCS
Ελπίζω ειλικρινά να ξεκουραστήκατε, να
διασκεδάσατε και να περάσατε καλά με
συγγενείς και φίλους.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό
και τους εθελοντές της AMCS που συνέχισαν
να υποστηρίζουν τους ηλικιωμένους και την
ευρύτερη κοινότητα κατά τη διάρκεια των
εορτών. Η φροντίδα και η ακλόνητη αφοσίωσή
σας εκτιμώνται δεόντως και αποδεικνύουν
πόσο εκπληκτική είναι η ομάδα ανθρώπων
με την οποία η AMCS έχει το προνόμιο να
συνεργάζεται.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους εθελοντές που
συσκεύασαν και μοίρασαν καλάθια σε
άτομα που είχαν ανάγκη την παραμονή των
Χριστουγέννων στο Millennium House.
Καθώς ξεκινάει το νέο έτος, εστιάζουμε στη
γκάμα των υπηρεσιών υποστήριξης που
παρέχουμε στην κοινότητα. Θα συνεχίσουμε να
προσφέρουμε τις πιο δημοφιλείς σε ομαδικές
συγκεντρώσεις και διαδικτυακά, όπως τα
καθημερινά μαθήματα ήπιας γυμναστικής

και το Bingo. Ελπίζουμε και σκοπεύουμε να
επαναφέρουμε σύντομα περισσότερες δια
ζώσης δραστηριότητες.
Όπως πάντα, παραμείνετε ασφαλείς και μην
ξεχνάτε ότι σας σκεφτόμαστε. Εάν μπορούμε
να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε.
Νοιαζόμαστε, Υποστηρίζουμε, Επικοινωνούμε
άμεσα μέσω τηλεφώνου.

Elizabeth Drozd
Διευθύνουσα Σύμβουλος,
AMCS

Προφίλ πελάτη

Γνωρίστε την Tina Sciretta
Η όλη διαδικασία με τις βαλίτσες και τα ταξίδια μπορεί
να είναι διασκεδαστική όταν κάποιος είναι νέος,
χαρούμενος και μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα.
Η Tina, όμως, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
τη χώρα, την οικογένεια και τους φίλους της. Η
βαλίτσα αποτελεί πλέον για αυτήν το σύμβολο
της ανθρώπινης κινητικότητας και την έχει
συντροφεύσει σε πολλά ταξίδια από το βόρειο
προς το νότιο ημισφαίριο, και το αντίστροφο.

Οικογενειακοί δεσμοί
Η Tina Damiano, όπως είναι το πατρικό της,
γεννήθηκε στην ιταλική πόλη Lacedonia της
επαρχίας του Avellino, όπου παντρεύτηκε τον
Nicola Sciretta από την ίδια πόλη. Το 1953,
απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Valterio. Λόγω
της οικονομικής κατάστασης, ο Nicola αναγκάστηκε
να μεταναστεύσει στην Αγγλία το 1954 για να
δουλέψει. Δύο χρόνια αργότερα, πήγαν και τον
βρήκαν και η Tina με το μικρό παιδί τους. Το
ζευγάρι στη συνέχεια απέκτησε άλλους δύο γιους,
Τον Michael και τον Mario.
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«Η δουλειά του οικοδόμου που έκανε ο Nicola
ήταν πολύ δύσκολη», μας λέει. «Πουλήσαμε το
σπίτι μας και επιστρέψαμε στην Ιταλία το 1963».
Αγόρασαν ένα σπίτι στο Τορίνο όπου ζούσαν και οι
δύο αδερφές του Nicola. Ωστόσο, η ζωή στην πόλη
δεν άρεσε στον Nicola, και έτσι επέστρεψαν στην
Αγγλία το 1965.

Ο ερχομός στην Αυστραλία
«Το 1968, σχεδόν στα αστεία, ήρθαμε στην
Αυστραλία, αφού πουλήσαμε το δεύτερο σπίτι μας
στην Αγγλία», θυμάται η Tina. Στο Σαουθάμπτον
επιβιβάστηκαν στο Achille Lauro και ταξίδεψαν
προς την Αυστραλία με ενδιάμεσες στάσεις
στα λιμάνια της Γένοβας, της Νάπολης και της

Η γωνιά της νοσοκόμας — 10 συμβουλές αποκατάστασης
μετά από υπερβολική κατανάλωση φαγητού στις γιορτές
Η περίοδος των εορτών είναι η κατάλληλη εποχή
για να βρεθείτε με συγγενείς και φίλους, όχι για να
αγχωθείτε με τις επιλογές φαγητού.
Εάν είστε ένα από τα πολλά άτομα που το
παραέκαναν λιγάκι, σας δίνουμε τις 10 καλύτερες
συμβουλές για να κάνετε επανεκκίνηση στο σώμα σας:
1. Νηστέψτε μέχρι την ώρα του μεσημεριανού για να
απαλλαγείτε από το φαγητό που έχει κρατήσει το
σώμα σας από την προηγούμενη ημέρα.
2. Να πίνετε τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό την
ημέρα. Έχετε υπόψη πως ενώ το τσάι μπορεί
να βοηθήσει να αδειάσει το στομάχι, το αλκοόλ
επιβραδύνει τη διαδικασία.
3. Αποφύγετε τα αντιόξινα και τα φάρμακα που
μειώνουν τα οξέα. Τα γαστρικά υγρά μας
χωνεύουν τις τροφές.
4. Πάρτε ένα αξιόπιστο συμπλήρωμα προβιοτικών
για να αναπληρώσετε τη χλωρίδα του εντέρου σας.
5. Χαλαρώστε — το άγχος δε βοηθά τη διαδικασία
της πέψης.
6. Κάντε μια βόλτα — οι ήπιες ασκήσεις βοηθούν
στην πέψη.
7. Απολαύστε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες και ίνες.
8. Ξεφουσκώστε με μια φρέσκια φρουτοσαλάτα.
9. Αντικαταστήστε τα μπισκότα και τα γλυκά με
αμύγδαλα.Τα αμύγδαλα βοηθούν στη μείωση
του σακχάρου στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης
και των επιπέδων της χοληστερόλης.

Μεσσήνης πριν φτάσουν στο Κέιπ Τάουν μετά από
εννέα ημέρες. Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης
στάσης τους στη Νάπολη γύρισαν την πόλη,
έβγαλαν φωτογραφίες και αγόρασαν αναμνηστικά.
Λίγα χρόνια αργότερα, η Tina και η οικογένειά
της επέστρεψαν στο Τορίνο, όπου είχαν κρατήσει
το σπίτι και το νοίκιαζαν όσο βρίσκονταν στο
εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος γιος τους παρέμεινε στη
Μελβούρνη με τη σύζυγό του.
«Μείναμε στο Τορίνο για επτά μήνες, αλλά η
νοσταλγία και οι οικογενειακοί δεσμοί μάς έφεραν
πάλι στην Αυστραλία», εξηγεί η Tina. «Πουλήσαμε
το σπίτι μας στο Τορίνο και εγκατασταθήκαμε στο
Maidstone της Μελβούρνης».
Για να θυμάται το ταξίδι και τις πολιτιστικές ρίζες
τους, η Tina αγόρασε δύο κασέτες και άκουγε
τραγούδια για τον έρωτα, τη νοσταλγία και την
απουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Εικόνα: Sinisha Krstov, επικεφαλής της ομάδας
πρόσβασης και υποστήριξης της AMCS, εορτασμός των
Ορθόδοξων Χριστουγέννων.

10. Σταματήστε να τρώτε όταν έχετε χορτάσει
κατά 80%. Ο εγκέφαλός μας καθυστερεί να
αναγνωρίσει πότε φάγαμε όσο χρειάζεται.
Αλλά, όπως και να ‘χει, μην αισθάνεστε ενοχές.
Εστιάστε σε ό, τι μπορείτε να κάνετε για να
αισθανθείτε περισσότερη αυτοπεποίθηση και
να αποκαταστήσετε την υγεία και την ευεξία
σας. Άνθρωποι είμαστε και όλοι πότε-πότε το
παρακάνουμε λιγάκι με το φαγητό

Η ζωή της τώρα
Το 2007, η Tina έχασε δυστυχώς τον αγαπημένο
της σύζυγο, αλλά παραμένει κοντά στα παιδιά
της, τα έξι εγγόνια της και τα τέσσερα δισέγγονά
της. Βρίσκει μεγάλη γαλήνη στις σχέσεις που
διατηρεί με άτομα της ηλικίας της και συμμετέχει
σε έναν ιταλικό κοινωνικό σύλλογο στην τοπική της
κοινότητα. Οι βαλίτσες της πλέον, «σταμάτησαν
να ταξιδεύουν και είναι γεμάτες με τα λείψανα μιας
ζωής που σημαδεύτηκε από χαρές και λύπες,
όπως του κάθε ανθρώπου». Η τελευταία φορά που
επισκέφτηκε την Ιταλία ήταν το 1995.

Εμπειρία AMCS
«Γράφτηκα στην AMCS πριν από δύο χρόνια»,
μας λέει η Tina. «Το προσωπικό είναι φιλικό,
μιλούν ιταλικά και μου συμπεριφέρονται καλά. Με
υποστηρίζουν με κάθε τρόπο και ενδιαφέρονται
πραγματικά για τη ζωή και τα χόμπι μου».
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Έναρξη προγράμματος Βόλτα με τη Ματίλντα
Το ποδήλατο χωράει τέσσερις ενήλικες και δύο
παιδιά και διαθέτει μικρό κινητήρα για ομαλή
κίνηση στο γρασίδι. Το πρόγραμμα Βόλτα με τη
Ματίλντα όχι μόνο ενθαρρύνει τους ανθρώπους
να ασκούνται, αλλά επιτρέπει και στις
πολυπολιτισμικές κοινότητες να κρατούν επαφή.

Στις 14 Ιανουαρίου 2021 στο Maribyrnong
Edible Gardens, η AMCS ξεκίνησε με ιδιαίτερη
υπερηφάνεια τη Βόλτα με τη Ματίλντα, ένα
πρόγραμμα με τετράτροχα ποδήλατα για τη
βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας
ηλικιωμένων ατόμων πολυπολιτισμικής
καταγωγής στα δυτικά προάστια.
«Μας πήρε μήνες να το στήσουμε, είναι μια πολύ
σημαντική μέρα για εμάς», δήλωσε η Elizabeth
Drozd, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AMCS.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως βασικοί ομιλητές
ο αξιότιμος βουλευτής Bill Shorten, ο Δήμαρχος
του Maribyrnong, Cr Michael Clarke, και ο
Gamini Perera OAM, ιδρυτής και πρόεδρος του
SCATS (Κέντρο Μελετών της Σρι Λάνκα για την
Προώθηση της Τεχνολογίας & της Κοινωνικής
Ευημερίας της Αυστραλίας).
Στην ομιλία του ο κ. Shorten, ανέφερε ότι το
τετράτροχο ποδήλατο είναι ένα αξιοσημείωτο
επίτευγμα της μηχανικής. Είναι μια ευκαιρία για
τους ανθρώπους να είναι μαζί. Είναι μια ευκαιρία
να έχουν αρμονία. Ευτυχία. Υγεία. Αυτό το
ποδήλατο είναι άλλο ένα παράδειγμα κοινότητας
και συντροφικότητας».

Και οι νικητές είναι…
Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσαν οι συμμετοχές σας
στον Διαγωνισμό Παρουσίασης Ανοιξιάτικου
Κήπου για Ηλικιωμένους. Οι τρεις νικητές που
συγκέντρωσαν τα περισσότερα like στη σελίδα
μας στο Facebook και κερδίζουν από ένα σετ
εργαλείων κηπουρικής.
Gośka Zachwieja Gośka Zachwieja — 60 like
Stepan και Maria Kichakov — 58 like
Krystyna Gertig — 44 like
Συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους τους
συμμετέχοντες. Οι φωτογραφίες των όμορφων
κήπων σας έλουσαν με φως τις μέρες μας.
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Οι επισκέπτες που απόλαυσαν τα αναψυκτικά
τους είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν το
ποδήλατο. Αφού έκοψαν την κορδέλα για να
ξεκινήσουν επίσημα το πρόγραμμα, ο κ. Shorten
με την κόρη του Clementine, ο κ. Clarke και ο
κ. Perera ανυπομονούσαν να δοκιμάσουν το
όχημα.
‘«Είμαι ντυμένος για την περίσταση, έτοιμος να
το δοκιμάσω, να ασκηθώ», δήλωσε ο κ. Clarke.
«Αφορά την ποιότητα της ζωής που ζούμε. Κάντε
μια δέσμευση για τον εαυτό σας. Φροντίστε ο
ένας τον άλλον.
Ο όμορφος καιρός ευλόγησε την εκδήλωση και
πολλοί προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων
και οι εκλεκτοί ομιλητές μας, σχολίασαν πόσο
ευπρόσδεκτη είναι αυτή η νέα πρωτοβουλία για
να μειωθεί η κοινωνική απομόνωση μεταξύ των
ηλικιωμένων.
‘«Εκτιμώ πραγματικά αυτή τη συνεισφορά»,
δήλωσε ο κ. Perera.
Ευχαριστούμε το Footscray Rotary Club, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Maribyrnong, το Sport
Australia και το RACV για τη συνεργασία τους
στην υλοποίηση αυτού του πόρου. Στο εξής, οι
κοινοτικές ομάδες θα μπορούν να νοικιάζουν το
ποδήλατο για εκδρομές και φεστιβάλ κατόπιν
επικοινωνίας με τη γραμματεία της AMCS.

Πολυπολιτισμικό φεστιβάλ —
Ολόκληρο το χωριό σε μια ψηφιακή σκηνή
Στις 18-22 Ιανουαρίου 2021, η AMCS
πραγματοποίησε ένα διαδικτυακό φεστιβάλ με
διαφορετικό θέμα κάθε μέρα για να γιορτάσει την
ποικιλομορφία της Αυστραλίας.
Κατά τη διάρκεια ζωντανών και
μαγνητοσκοπημένων συνεδριών Zoom,
παρουσιάσαμε χορό, μουσική, γαμήλιες
παραδόσεις, συνταγές για νόστιμα φαγητά
και προσωπικές επιστολές για το ταξίδι στην
Αυστραλία.
Η Ursula Aruma, παλαίμαχο μέλος στα κοινωνικά
καφέ της AMCS, θυμήθηκε τη δική της ιστορία
μετανάστευσης. «Μεταναστεύσαμε στην Αυστραλία
(από τη Σρι Λάνκα) για να βρούμε την υπόλοιπη
οικογένειά μου, καθώς το γάλα, το ρύζι, τα ρούχα
και τα είδη παντοπωλείου διανέμονταν με το δελτίο
και τα χρήματα ήταν λιγοστά».
Παρουσιάστηκαν πολλοί παραδοσιακοί χοροί, ο
καθένας με τη δική του σημασία. Ο Τσάντρα από
τον Σύνδεσμο της Σρι Λάνκα μας εξήγησε ότι ένας
χορός «λέει την ιστορία ενός επιστάτη σε φυτεία
τσαγιού και μίας από τις εργάτριες της φυτείας. Ο
επιστάτης προσπαθεί να δελεάσει το κορίτσι να
πάει μαζί του προσφέροντάς της διάφορα δώρα».
Ευτυχής συγκυρία για το φεστιβάλ ήταν και
η συμμετοχή Πολυφωνικού Συνόλου Λαϊκής
Γεωργιανής Μουσικής, την οποία η UNESCO έχει
ανακηρύξει αριστούργημα προφορικής και άυλης
κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η γεωργιανή
κοινότητα της Μελβούρνης αποτελείται μόνο από
λίγα άτομα, μεταξύ αυτών και εθνομουσικολόγοι
παγκόσμιας κλάσης.

Η AMCS φιλοξένησε με υπερηφάνεια την πρεμιέρα
του Πολυπολιτισμικό φεστιβάλ — Ολόκληρο το
χωριό σε μια ψηφιακή σκηνή ντοκιμαντέρ του
Dragan Gavrilovic που δημιουργήθηκε για τη
σερβική τηλεόραση, Sreten Bozic Wongar. Η ταινία
παρουσίαζε έναν Σέρβο μετανάστη, ο οποίος έγινε
μέλος της κοινότητας των Αβορίγινων τη δεκαετία
του 1960.
Οι θεατές ανακάλυψαν επίσης τις απαρχές του
Bendigo Chinese Association (BCA)
«Το BCA είναι υπερήφανο για την παράδοση του
να συγκεντρώνει χρήματα για το νοσοκομείο του
Bendigo την οποία ξεκίνησε το 1850. Οι πολίτες
του Bendigo δημιούργησαν το Bendigo Easter
Fair Society για να συγκεντρώσουν χρήματα για
το Sandhurst Benevolent Asylum and Hospital»,
δήλωσε ο TAN See Tuang, μέλος του BCA και
διαπολιτισμικός πρέσβης στο City of Greater
Geelong. «Η οργανωτική επιτροπή ζήτησε από τους
ηγέτες της κινεζικής κοινότητας να συμμετάσχουν σε
αυτήν την προσπάθεια. Οι ηγέτες είπαν «ναι» και τα
υπόλοιπα ανήκουν στα βιβλία της ιστορίας».
Το διαδικτυακό φεστιβάλ δε θα είχε επιτυχία χωρίς
τις ομάδες της κοινότητας, τα τοπικά συμβούλια,
τα μουσεία, τους μουσικούς, τους συγγραφείς,
τους σεφ και τους εκλεκτούς καλεσμένους που
αφιέρωσαν το χρόνο τους και μοιράστηκαν μαζί μας
τον πολιτισμό και τις προσωπικές τους ιστορίες.
Για να δείτε τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, μπορείτε
να επισκεφτείτε το: https://www.amcservices.org.
au/multicultural-festival-the-whole-village-into-onedigital-stage/

Πρόγραμμα υποστήριξης και αρωγής της AMCS:
Χριστουγεννιάτικα καλάθια για την κοινότητα

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης και Αρωγής της AMCS βοηθά
μειονεκτούντα άτομα, οικογένειες και κοινότητες να βελτιώσουν
την οικονομική τους ικανότητα, την αντοχή τους και τη διά βίου
ευημερία τους.
Για να υποστηρίξει την κοινότητα κατά τη διάρκεια των εορτών,
η AMCS παρέδωσε 120 Χριστουγεννιάτικα καλάθια σε όσους
βιώνουν οικονομικές δυσκολίες, Τα καλάθια περιείχαν πακέτα
με προϊόντα υγιεινής καθώς και τα απαραίτητα τρόφιμα για 400
άτομα ώστε να ετοιμάσουν ένα όμορφο γεύμα ή δείπνο.
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Προγράμματα επισκέψεων εθελοντών στην AMCS
Οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν από κοινωνική
απομόνωση επειδή ζουν μόνοι τους, έχουν χάσει
συγγενείς ή φίλους, πάσχουν από χρόνια ασθένεια
και έχουν απώλεια ακοής ή όρασης.
Η AMCS βρίσκει τον κατάλληλο εθελοντή για κάθε
ηλικιωμένο φροντίζοντας να έχουν κοινό πολιτιστικό
υπόβαθρο, χόμπι και ενδιαφέροντα μέσω τριών
διαφορετικών προγραμμάτων:
Οικιακή Φροντίδα του Προγράμματος Επισκεπτών
Κοινότητας (CVS) — δεκαπενθήμερη υποστήριξη
για ηλικιωμένους που περιμένουν ή λαμβάνουν
Πακέτο Οικιακής Φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει
συντροφιά ή ομαδικές δραστηριότητες, τηλεφωνική
ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή ανταλλαγή email και
επιστολών.
Ιδρυματική Φροντίδα του Προγράμματος
Επισκεπτών Κοινότητας (CVS) — δεκαπενθήμερη
υποστήριξη για ηλικιωμένους που ζουν σε μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων, όπου περιλαμβάνεται
συντροφιά, ομαδικές δραστηριότητες, τηλεφωνική
ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή ανταλλαγή email και
επιστολών.
Άτομο Κοινωνικής Υποστήριξης (SSI) — ατομική
εβδομαδιαία κοινωνική υποστήριξη για πελάτες,
όπου περιλαμβάνονται συντροφικότητα,
δραστηριότητες όπως ψώνια, πληρωμή
λογαριασμών, συνοδεία σε ιατρικά κ.α. ραντεβού,

ή τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία. Πρέπει να
ζείτε στο σπίτι και να μη λαμβάνετε Πακέτο Οικιακής
Φροντίδας, και επιπλέον να έχετε παραπεμπτικό
από το My Aged Care (Προσωπική Φροντίδα
Ηλικιωμένων).
Συχνά, ηλικιωμένοι και εθελοντές συνδέονται με
φιλικούς δεσμούς και οργανώνουν διασκεδαστικές
δραστηριότητες παρέα.
«Πάντα ανυπομονούσα ιδιαίτερα για τις επισκέψεις
του Luigi», δήλωσε η Danuta Zdanis, πελάτισσα της
AMCS. «Μπορώ να κουβεντιάζω για ώρες και μιλάμε
πάντα για οποιοδήποτε θέμα σκεφτούμε».

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για εθελοντή
επισκέπτη;
Επικοινωνήστε με τους Συντονιστές Εθελοντών της
AMCS στο
volunteer@amcservices.org.au ή με τη γραμματεία
της AMCS
στο (03) 9689 9170.

Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής επισκέπτης;
Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές, ειδικά
όσους μιλούν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.
Για τους εθελοντές της AMCS προβλέπεται
ολοκληρωμένη εισαγωγή, τακτική εκπαίδευση
και συνεχής υποστήριξη από τους Συντονιστές
Εθελοντών.
Όλα τα παραπάνω αφορούν τις ανάγκες, τις
ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των πελατών και είναι
δωρεάν.

Εικόνα: Η εθελόντρια, Danuta Nawrot (αριστερά) και η
πελάτισσα, Maria Sendobry (δεξιά). Αυτή η φωτογραφία
τραβήχτηκε πριν από την πανδημία.

Για να εγγραφείτε στην ομάδα των αποκλειστικών
εθελοντών μας, επισκεφθείτε το: https://www.
amcservices.org.au/get-involved/become-avolunteer/#volunteer-form

Προφίλ προσωπικού
Michelle Coetzer
1. Πόσον καιρό εργάζεστε στην AMCS;
Ένα χρόνο και οκτώ μήνες.
2. Πείτε μας για το ρόλο σας στην AMCS.
Είμαι η Συντονίστρια Εθελοντικών Προγραμμάτων για την
περιφέρεια του Barwon South West, και ασχολούμαι ειδικότερα
με την οργάνωση του Προγράμματος Επισκεπτών Κοινότητας
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Προφίλ
προσωπικού
Silvia Murphy

1. Πόσον καιρό εργάζεστε

στην AMCS;
Πέντε χρόνια τον Αύγουστο.

Αγαπήστε τη φροντίδα
του σώματός σας
Όταν έγινε το πρώτο λοκντάουν στη Βικτώρια,
ο Marek, Επικεφαλής της Ομάδας Ανάπαυλας
της AMCS στη Wantirna, οργάνωνε ήπιες
ασκήσεις γυμναστικής μέσω Skype κάθε
πρωί για Πολωνούς ηλικιωμένους είτε από
το πρόγραμμα Ανάπαυλας στο κέντρο της
πόλης είτε από κάποια Ομάδα Κοινωνικής
Υποστήριξης.
«Οι πελάτες είναι πολύ ικανοποιημένοι. Υπήρξε
μάλιστα ένας φροντιστής που μου τηλεφώνησε
μια ώρα νωρίτερα για να επιβεβαιώσει ότι η
συνεδρία θα γινόταν», είπε ο Marek.
Και η εμπειρία ωφέλησε εξίσου τον Marek γιατί
ασκούνταν και ο ίδιος όσο εργαζόταν από το
σπίτι. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το 2021.
Εάν κατάγεστε από χώρα της ανατολικής
Ευρώπης, δε λαμβάνετε υποστήριξη μέσω
Πακέτου Οικιακής Φροντίδας και θα θέλατε να
συμμετάσχετε στις συνεδρίες, επικοινωνήστε
με τον Marek Smalec στο marek.smalec@
amcservices.org.au ή στο 0424 139 729.

(CVS). Το CVS υποστηρίζει ευάλωτους
ηλικιωμένους και ηλικιωμένους με υπόβαθρο
CALD που λαμβάνουν ή περιμένουν Πακέτο
Οικιακής Φροντίδας. Η AMCS παρέχει
έναν εθελοντή που κάνει επισκέψεις για
συντροφικότητα και φιλία.
Έχω μια καταπληκτική ομάδα εθελοντών, οι
οποίοι παρέχουν ατομικές επισκέψεις, κάρτες,
επιστολές, βιντεοκλήσεις και τηλεφωνικές
κλήσεις, λουλούδια, δώρα γενεθλίων, ηχητικά
βιβλία, βιβλία για ανάγνωση, ασκήσεις Moving
for Life (πρότζεκτ της AMCS), σύντομους
περιπάτους, συνοδεία σε δραστηριότητες και
διαδικτυακό Bingo.

2. Πείτε μας για το ρόλο σας
στην AMCS.
Έχω κάνει παιδαγωγικές σπουδές και
είμαι υπερήφανη που υποστηρίζω τους
ηλικιωμένους καθώς περνούν μια πολύ
δύσκολη διαδικασία προσαρμογής, από
τη φάση της ανεξαρτησίας σε αυτή της
εξάρτησης από άλλα άτομα.
Κάνω έρευνα, πηγαίνω στη βιβλιοθήκη και
μαζεύω υλικό για να συνεργαστώ με τους
πελάτες μου.
Η γήρανση είναι ένα αναστρέψιμο στάδιο
και οι ηλικιωμένοι μπορεί να χρειάζονται
όση υποστήριξη χρειάζεται και ένα παιδί.
Το είδα ως πρόκληση και αποφάσισα να
το κάνω. Κατάφερα να φτιάξω υλικό για
να συνεργαστώ με τους πελάτες μου.
Χρησιμοποιώ τη μέθοδο αναπόλησης
της Montessori για να παρακινώ και να
ανταμείβω τους πελάτες να συμμετέχουν
σε δραστηριότητες που κάποτε
απολάμβαναν.
3. Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς.
Μου αρέσει η κλασική μουσική και την
ακούω όταν οδηγώ. Μου αρέσει η μαγειρική
και η κηπουρική, και ασχολούμαι με τα χόμπι
μου μαζί με τους πελάτες μου. Μιλάω ιταλικά
και ισπανικά.

3. Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς.
Πριν από 10 χρόνια, μετανάστευσα στην
Αυστραλία με τα δύο παιδιά μου για να τους
προσφέρω ένα ασφαλές περιβάλλον, επειδή η
χώρα όπου γεννήθηκα, η Νότια Αφρική, δεν ήταν
πλέον ασφαλής και είχε ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά εγκληματικότητας.
Μιλάω αγγλικά και αφρικάανς. Είμαστε
μονογονεϊκή οικογένεια, ο γιος μου σπουδάζει για
πτυχίο οικονομικών και η κόρη μου νοσηλευτική.
Μου αρέσει να κάνω μονοήμερες εκδρομές και
να εξερευνώ αυτήν την όμορφη χώρα που τώρα
αποκαλώ πατρίδα. Βγάζω βόλτα τα σκυλιά, πάω
γυμναστήριο και μου αρέσει το κάμπινγκ και το
σινεμά.
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Φάτε, κοιμηθείτε, γυμναστείτε και παίξτε Bingo
Το ιταλικό Bingo με τον Roberto, Στέλεχος Κοινωνικής Υποστήριξης
της AMCS, ήταν ανέκαθεν διασκεδαστικό για τους πελάτες.
Τώρα, ο Roberto θα συντονίσει ήπιες ασκήσεις μέσω διαδικτύου
και μετά Bingo για ηλικιωμένους που λαμβάνουν την υπηρεσία
Πακέτου Οικιακής Φροντίδας
Πότε: 		Κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
Ώρα: 		10:00–10:30πμ για ήπιες ασκήσεις.
10:30–11:30πμ για Bingo.
Κόστος: 		$5 για τις ήπιες ασκήσεις. $5 για το Bingo. Και
οι δύο χρεώσεις μπορούν να γίνουν στο Πακέτο
Οικιακής Φροντίδας σας.
Εξοπλισμός: Σ
 ύνδεση στο Διαδίκτυο και συσκευή για
συμμετοχή. Μπορείτε να νοικιάσετε ένα iPad από
την AMCS με μικρή χρέωση.

Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε
με τον σύμβουλό άμεσης
φροντίδας σας.

Επέτειοι προσωπικού και εθελοντών —
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021
Ευχαριστούμε το προσωπικό και τους εθελοντές μας για την απίστευτη αφοσίωση και υποστήριξή
που παρέχουν στους ηλικιωμένους στις κοινότητές μας. Πολλοί από αυτούς κλείνουν επέτειο μαζί
μας κατά τους μήνες Ιανουάριο ή Φεβρουάριο.
Προσωπικό

Holod, Sophie

5 χρόνια τον Φεβρουάριο

Baryla, Kasia

5 χρόνια τον Ιανουάριο

Iacono, Anna

2 χρόνια τον Φεβρουάριο

Litewka, Kazimiera

20 χρόνια τον Φεβρουάριο

Lipski, Donaty

3 χρόνια τον Φεβρουάριο

Mulcaire, James

1 χρόνο τον Ιανουάριο

Pedler, Josephine

1 χρόνο τον Ιανουάριο

Εθελοντές
Bartkowicz, Bronislawa

12 χρόνια τον Φεβρουάριο

Poliwodzinski, Maksymilian

2 χρόνια τον Φεβρουάριο

Bastien, Isabella

3 χρόνια τον Φεβρουάριο

Przybylkiewicz, Teresa

7 χρόνια το Φεβρουάριο

Chalupka, Anna

2 χρόνια τον Φεβρουάριο

Σεβίλλη, Annalisa

1 χρόνο τον Φεβρουάριο

Czajkowski, Jolanta

5 χρόνια τον Φεβρουάριο

Stefanova, Christina

2 χρόνια τον Ιανουάριο

Gerardo, Chierchia

3 χρόνια τον Φεβρουάριο

Tharapos, Soula

1 χρόνο τον Ιανουάριο

Gibson, Robyn

3 χρόνια τον Φεβρουάριο

Widuch, Ryszard

1 χρόνο τον Φεβρουάριο

Ho, Dieu

1 χρόνο τον Φεβρουάριο

Γραφείο Μελβούρνης

Γραφείο Geelong

Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012

Suite 6, 79 High Street
Belmont VIC 3216

(03) 9689 9170
info@amcservices.org.au
www.amcservices.org.au

(03) 5241 2446
geelongoffice@amcservices.org.au

@AMCSAgedCare

@amcs_melb

linkedin.com/company/amcs

Australian Multicultural
Community Services (AMCS)

