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Matildą. Osoby na zdjęciu to rodzina, która mieszka w jednym domu
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Profi l klienta
Poznajcie Tinę Scirettę

Pakowanie i rozpakowywanie walizek może 
być przyjemne dla młodych, szczęśliwych 
i żądnych przygód ludzi. Jednak nie dla 
Tiny – musiała opuścić swój kraj, rodzinę 
i przyjaciół. Walizka stała się teraz jej 
symbolem ludzkiej mobilności i kompanem 
licznych podróży z półkuli północnej na 
południową i z powrotem. 

Więzy rodzinne

Urodzona jako Tina Damiano w Lacedonii 
(Włochy), prowincji Avellino, poślubiła 
Nicolę Scirettę pochodzącego z tej samej 
miejscowości. W 1953 r. urodziło się ich 
pierwsze dziecko, Valterio. Z powodów 
fi nansowych Nicola musiał wyemigrować do 
Anglii w 1954 r. do pracy. Dwa lata później 
dołączyła do niego Tina z małym dzieckiem. 
Parze urodziło się później dwoje kolejnych 
synów, Michael i Mario. ‘

„Praca Nicoli jako murarza była bardzo 
ciężka”,mówi Tina. „Sprzedaliśmy dom i 
wróciliśmy do Włoch w 1963 r.” ’Kupili dom 
w Torino, gdzie mieszkały dwie siostry Nicoli. 
Jednak życie w mieście nie było dla Nicoli, 
więc wrócili do Anglii w 1965 r.

Powrót do Australii

„W 1968 r., praktycznie dla żartu, 
przyjechaliśmy do Australii, sprzedając 
nasz drugi dom w Anglii”, wspomina Tina. 
Wypłynęli z Southampton na Achille Lauro w 
kierunku Australii, zatrzymując się w portach 

Wiadomość od dyrektor zarządzającej

Elizabeth Drozd

Dyrektor naczelny,
 AMCS

Serdecznie witam Państwa w nowym 
wydaniu newslettera AMCS.

Mam nadzieję, że odpoczęliście i spędziliście 
miło ten świąteczny czas z rodziną i 
przyjaciółmi. 

Chciałabym podziękować całemu 
personelowi AMCS i wolontariuszom, którzy 
wspierali seniorów oraz społeczność w 
trakcie świąt. Doceniamy Waszą troskę 
i niezachwiane zaangażowanie, które 
pokazują, z jak wspaniałą grupą ludzi AMCS 
ma zaszczyt pracować. 

Specjalne wyróżnienie należy sie naszym 
wolontariuszom, którzy pakowali i dostarczali 
paczki dla potrzebujących w Wigilię w Domu 
Millenium. 

Wchodząc w nowy rok, koncentrujemy się 
na naszych usługach wsparcia społeczności. 
Będziemy kontynuować najpopularniejsze 
z nich w formie zgromadzeń grupowych 

i online, takie jak codziennie zajęcia 
gimnastyczne i Bingo. Mamy nadzieję i 
wkrótce planujemy wprowadzić ponownie 
więcej zajęć stacjonarnych.  

Jak zawsze dbajcie o siebie i pamiętajcie, 
że zawsze o Was myślimy. Zrobimy 
wszystko, aby Wam pomóc. 

Dbamy, wspieramy i czekamy na Wasz 
telefon.
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Genui, Neapolu i Mesyny zanim przybyli do 
Kapsztadu po dziewięciu dniach. W trakcie 
jednodniowego przystanku w Neapolu zwiedzili 
miasto, zrobili zdjęcia i kupili pamiątki. 

Kilka lat później Tina wraz z rodziną wróciła 
do Torino, gdzie nadal wynajmują dom, gdy 
są za granicą. Ich najstarszy syn pozostał w 
Melbourne wraz z narzeczoną.

„Zatrzymaliśmy się w Torino na siedem miesięcy, 
ale nasza nostalgia i więzy rodzinne skierowały 
nas z powrotem do Australii”, wyjaśniła Tina. 
„Sprzedaliśmy nasz dom w Torino i osiedliliśmy 
się w Maidstone, w Melbourne”.

Aby zapamiętać ich podróż i korzenie 
kulturowe Tina kupiła dwie kasety, 
słuchając piosenek o romansach, nostalgii i 
nieobecności w trakcie ich podróży.

Okres świąteczny to czas, który chcemy 
spędzać z rodziną i przyjaciółmi, a nie 
martwić się wyborami żywieniowymi. 

Jeśli jesteś jedną z wielu osób, które 
prawdopodobnie się przejadły, zapoznaj się 
z naszymi 10 wskazówkami na regenerację 
organizmu:

1. Pość do obiadu, aby oczyścić swoje ciało 
z resztek jedzenia z poprzedniego dnia.

2. Pij co najmniej osiem szklanek wody na 
dzień. Pamiętaj, że herbata może pomóc 
opróżnić żołądek, ale alkohol spowalnia 
ten proces.

3. Unikaj leków zobojętniających sok 
żołądkowy i zmniejszających kwasowość. 
Nasze soki żołądkowe trawią pokarm.

4. Zażyj renomowany probiotyk, aby pomóc 
uzupełnić środowisko jelitowe. 

5. Zrelaksuj się – stres nie pomaga w 
procesie trawienia. 

6. Idź na spacer – spokojne ćwiczenia 
wspomagają trawienie.

7. Spożywaj pokarmy o wysokiej zawartości 
białka i błonnika.

8. Zmniejsz wzdęcia, jedząc świeżą sałatkę 
owocową.

9. Zamień ciastka i słodycze na migdały. 
Migdały pomagają obniżyć poziomy 

cukru we krwi, ciśnienia krwi oraz 
cholesterolu.

Kącik pielęgniarski – 10 wskazówek po spożyciu 
nadmiernej ilości świątecznych potraw

Zdjęcie: Sinisha Krstov, kierownik zespołu ds. dostępu i 
wsparcia, celebruje prawosławne święta.

Obecne życie Tiny

W 2007 r. Tina niestety utraciła ukochanego 
męża, ale nadal ma bliski kontakt ze swoimi 
dziećmi, sześciorgiem wnuków i czworgiem 
prawnuków. Odnajduje spokój w kontaktach 
z osobami w jej wieku i uczęszcza do 
lokalnego włoskiego klubu towarzyskiego. 
Jej walizki „odpoczywają teraz z reliktami 
życia naznaczonego satysfakcją i żalem, jak 
każdego”. Ostatni raz była we Włoszech w 
1995 r. 

Doświadczenie z AMCS

„Dołączyłam do AMCS dwa lata temu”, mówi 
Tina. „Personel jest przyjazny, mówi po 
włosku i dobrze mnie traktuje. Wspiera mnie 
na wiele sposobów i interesuje się moim 
życiem i hobby”.

10. Przestań jeść, gdy jesteś w 80% pełny(-a). 
Nasz mózg opóźnia rozpoznawanie 
uczucia najedzenia.  

Ale bez względu na wszystko, nie czuj się 
winny(-a). Skup się na tym, co możesz zrobić, 
aby lepiej się poczuć i wrócić do zdrowia 
i dobrego samopoczucia. Jesteśmy tylko 
ludźmi, a leczenie jest częścią naszego życia.
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14 stycznia 2021 r. w Maribyrnong Edible 
Gardens AMCS z dumą uruchomiło 
Przejażdżkę z Matildą, programem 
kwadrycyklowym mającym na celu poprawę 
zdrowia psychicznego i fi zycznego u 
wielokulturowej społeczności w zachodnich 
dzielnicach.

“To dla nas bardzo ważny dzień, do którego 
przygotowania trwały wiele miesięcy” 
relacjonowała Elizabeth Drozd, dyrektor 
naczelny AMCS.

W wydarzeniu wzięli udział i przemawiali Bill 
Shorten, członek parlamentu, Cr Michael 
Clarke, burmistrz Maribyrnong oraz Gamini 
Perera OAM, założyciel i prezes SCATS (Sri 
Lankan Study Centre for the Advancement of 
Technology & Social Welfare Inc, Australia).

Pan Shorten powiedział w swoim 
przemówieniu, że kwadrycykl jest 
„niezwykłym osiągnięciem inżynierii. To 
szansa na to, by ludzie byli razem. To szansa 
na harmonię. Szczęście. Zdrowie. Ten rower 
jest kolejnym przykładem wspólnoty”.

Rower mieści czworo dorosłych i dwoje 
dzieci. Ma niewielki silnik, aby z łatwością 
poruszać się również po trawie. Przejażdżka z 
Matildą nie tylko zachęca ludzi do aktywności 
ale również umożliwia zachowanie kontaktu 
wielokulturowym społecznościom.

Przy poczęstunku goście mieli okazję 
przejechać się rowerem. Po przecięciu 
wstęgi, ofi cjalnie rozpoczynając program, Pan 
Shorten wraz z córką Clementine, Pan Clarke 
i Pan Perera byli gotowi przetestować pojazd.

„Jestem ubrany specjalnie na tę okazję 
i gotów, by być aktywnym”, powiedział 
Pan Clarke. „Istotna jest jakość życia, które 
wiedziemy. Musimy się dla siebie poświęcać. 
Opiekować się nawzajem”.

Wydarzeniu dopisała piękna pogoda a 
wielu gości, w tym nasi gościnni mówcy, 
skomentowali, jak bardzo są zadowoleni 
z nowej inicjatywy, mającej na celu 
zmniejszenie izolacji społecznej wśród 
seniorów. „Naprawdę doceniam ten wkład”, 
powiedział Pan Perera.

Dziękujemy klubowi Footscray Rotary Club, 
Radzie Miasta Maribyrnong, Sport Australia 
i RACV za współpracę nad tym projektem. 
Grupy społeczności będą mogły wypożyczać 
rower na spotkania i festiwale, kontaktując się 
z recepcją AMCS.

Start Start Przejażdżki z MatildąPrzejażdżki z Matildą

Ogłaszamy zwycięzców...
Z przyjemnością otrzymywaliśmy Wasze 
zgłoszenia na konkurs ogrodniczy dla 
seniorów (Seniors’ Spring Garden Show and 
Tell Competition). Troje zwycięzców zdobyło 
najwięcej polubień na Facebook’u, a każdy z 
nich otrzymał narzędzia ogrodnicze.

Gośka Zachwieja – 60 polubień

Stepan i Maria Kichakov – 58 polubień 

Krystyna Gertig – 44 polubienia

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za 
udział. Zdjęcia Waszych pięknych ogrodów 
rozjaśniły nam dni.
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Program wsparcia i pomocy humanitarnej AMCS 
Świąteczne paczki dla społeczności

Program wsparcia i pomocy humanitarnej AMCS pomaga 
osobom, rodzinom i społecznościom w trudnej sytuacji, 
długoterminowo poprawiając ich sytuację fi nansową oraz 
dobre samopoczucie.

Aby wesprzeć społeczność w czasie świąt AMCS dostarczyła 
120 świątecznych paczek dla osób w ciężkiej sytuacji 
fi nansowej. Paczki zawierały artykuły higieny osobistej 
oraz najpotrzebniejsze artykuły spożywcze dla 400 osób, 
umożliwiając przygotowanie uroczystego obiadu lub kolacji.

18–22 stycznia 2021 r. AMCS zorganizowało 
festiwal online z różnymi tematami każdego 
dnia, aby celebrować różnorodność Australii. 

Podczas nagrań i sesji na żywo na platformie 
Zoom zaprezentowaliśmy tańce, muzykę, 
tradycje ślubne, przepisy na pyszne potrawy 
oraz listy o podróży do Australii każdego z 
uczestników.

Ursula Aruma, wieloletnia uczestniczka 
kawiarni towarzyskich AMCS, wspominała 
swoją historię imigracji. „Wyemigrowaliśmy 
do Australii (ze Sri Lanki), aby dołączyć do 
naszej rodziny, ponieważ mleko, ryż, odzież 
i artykuły spożywcze były racjonowane i 
brakowało pieniędzy”.

Było wiele tradycyjnych tańców, każdy 
o swoistym znaczeniu. Chandra ze 
Stowarzyszenia srilańskiego wyjaśniła, że jeden 
z tańców „opowiada historię nadzorcy i jednej 
z jego zbieraczek herbaty. Nadzorca próbuje 
uwieść dziewczynę, oferując jej różne rzeczy”. 

Festiwal uświetniła również wyjątkowa 
Gruzińska Polifonia Ludowa, uznana 
przez UNESCO za arcydzieło ustnego 
i namacalnego dziedzictwa ludzkości. 
Gruzińska społeczność Melbourne składa 
się tylko z kilku osób, w tym światowej klasy 
etnomuzyków. 

AMCS z dumą zaprezentowała fi lm 
dokumentalny Dragana Gavrilovica 

Festiwal wielokulturowy — 
Cała wioska na cyfrowej scenie

Festiwal wielokulturowy – Cała wioska na 
cyfrowej scenie zrealizowany dla serbskiej 
telewizji, Sreten Bozic Wongar. Film 
przedstawiał serbskiego imigranta, który 
został członkiem społeczności aborygeńskiej 
w latach 60-tych XX wieku.

Widzowie poznali również początki 
Stowarzyszenia Bendigo Chinese Association 
(BCA).

„BCA może poszczycić się spuścizną zbierania 
funduszy dla szpitala Bendigo od lat 
50-tych XIX wieku. Obywatele Bendigo założyli 
Towarzystwo Bendigo Easter Fair Society, 
aby zbierać fundusze dla azylu Sandhurst 
Benevolent Asylum oraz szpital”, powiedział 
TAN See Tuang, członek BCA oraz ambasador 
City of Greater Geelong. „Komitet organizacyjny 
poprosił przewodniczących społeczności 
chińskiej, aby dołączyli do akcji. Przewodniczący 
zgodzili się, a reszta to już historia”.

Festiwal online nie okazałby się sukcesem 
bez grup społecznych, lokalnych rad, 
muzeów, muzyków, pisarzy, kucharzy i 
gości specjalnych, którzy poświęcili swój 
czas i podzielili się z nami swoją kulturą oraz 
osobistymi historiami.

Aby zobaczyć festiwalowe wydarzenia, należy 
wejść na stronę: https://www.amcservices.org.
au/multicultural-festival-the-whole-village-
into-one-digital-stage/
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Seniorzy są narażeni na izolację społeczną 
z powodu samotności, utraty rodziny lub 
przyjaciół, przewlekłej choroby oraz utraty 
słuchu lub wzroku.

AMCS łączy starsze osoby i wolontariuszy 
o wspólnych korzeniach kulturowych i 
zainteresowaniach za pomocą trzech 
różnych programów: 

Wolontariacki plan opieki domowej (CVS) 
– codwutygodniowe wsparcie seniorów, 
oczekujących lub otrzymujących Pakiet 
opieki domowej, w tym towarzystwo lub 
wspólne aktywności, kontakt telefoniczny lub 
wirtualny albo wymiana e-maili lub listów.

Wolontariacki plan opieki dla rezydentów 
(CVS) – codwutygodniowe wsparcie 
seniorów, mieszkających w domach opieki, 
w tym towarzystwo lub wspólne zajęcia, 
kontakt telefoniczny lub wirtualny albo 
wymiana e-maili lub listów.

Indywidualne wsparcie socjalne (SSI) — 
cotygodniowe indywidualne wsparcie klientów, 
w tym towarzystwo, czynności takie jak zakupy, 
płacenie rachunków, uczestniczenie w wizytach  

Profil pracownika
Michelle Coetzer

Programy wizyt wolontariackich w AMCS

Zdjęcie: wolontariuszka, Danuta Nawrot (po lewej) i 
klientka, Maria Sendobry (po prawej). Zdjęcie zostało 
zrobione przez pandemią.

1. Jak długo pracujesz w AMCS?

Rok i osiem miesięcy. 

2. Powiedz nam o swojej roli w AMCS.

Jestem koordynatorem programu wolontariuszy 
dla regionu Barwon-South Western i zajmuję się 
programem wolontariackim (CVS). CVS wspiera seniorów 

lub kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. Aby 
skorzystać z tego programu należy mieszkać w 
domu i nie korzystać z Pakietu Opieki Domowej 
oraz mieć skierowanie z My Aged Care.

Często seniorzy i wolontariusze nawiązują 
wyjątkowe przyjaźnie i organizują wspólne 
aktywności.  

„Zawsze wyczekuję wizyt Luigiego”, mówi 
Danuta Zdanis, klientka AMCS. „Mogę mówić 
godzinami i zawsze rozmawiamy o wszystkim i 
o niczym”.

W jaki sposób poprosić o 
wolontariusza? 

Skontaktuj się z Koordynatorem wolontariatu 
AMCS pod adresem e-mail:  
volunteer@amcservices.org.au lub z recepcją 
AMCS pod numerem telefonu (03) 9689 9170

Jak zostać wolontariuszem?

Zawsze potrzebujemy nowych wolontariuszy, 
szczególnie tych, którzy posługują się dwoma 
lub kilkoma językami.

Wolontariusze AMCS otrzymują kompleksowe 
wprowadzenie, regularne szkolenia i stałe 
wsparcie Koordynatorów wolontariatu.

Wszystkie powyższe rozwiązania odpowiadają 
potrzebom klientów, ich zdolnościom i 
zainteresowaniom oraz są bezpłatne. 

Aby dołączyć do naszego oddanego zespołu 
wolontariuszy, odwiedź stronę: https://www.
amcservices.org.au/get-involved/become-a-
volunteer/#volunteer-form
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Profi l 
pracownika
Silvia Murphy
1. Jak długo pracujesz w 

AMCS? 

W sierpniu będzie pięć lat. 

2. Powiedz nam o swojej roli 
w AMCS.
Posiadam wykształcenie z nauczania 
dzieci i jestem dumna, że mogę 
wspierać osoby starsze, gdy 
przechodzą przez trudny proces 
adaptacji, od bycia niezależnymi 
do polegania na innych. Prowadzę 
własne badania, chodzę do biblioteki 
i szukam materiałów do pracy z 
klientami. Podeszły wiek jest etapem 
rewersyjnym i osoby starsze mogą 
wymagać takiego samego wsparcia 
jak dzieci. Uznałam to za wzywanie 
i podjęłam się go. Udało mi się 
stworzyć materiały do pracy z moimi 
klientami. Korzystam z metody 
Montessori przypominającej, aby 
motywować i nagradzać klientów 
za udział w aktywnościach, które 
sprawiają im przyjemność. 

3. Powiedz nam coś o sobie.

Lubię muzykę klasyczną i słucham 
jej podczas jazdy samochodem. 
Gotowanie i prace w ogrodzie 
sprawiają mi radość. Praktykuję swoje 
zainteresowania również z klientami. 
Mówię po włosku i hiszpańsku. 

wymagających szczególnej opieki oraz 
pochodzących ze środowisk CALD, którzy 
otrzymują lub oczekują na Pakiet Opieki 
Domowej. AMCS zapewnia wolontariusza, 
który odwiedza seniora, aby mu 
towarzyszyć i się z nim zaprzyjaźnić.

Mam cudowny zespół wolontariuszy, 
którzy zapewniają seniorom wizyty, kartki, 
listy, rozmowy wideo i telefoniczne, 
kwiaty, prezenty urodzinowe, audiobooki, 
książki, ćwiczenia Moving for Life (projekt 
AMCS), krótkie spacery, wspólne zajęcia i 
internetowe Bingo.

3. Powiedz nam coś o sobie..

10 lat temu wyemigrowałam do Australii 
z dwójką moich dzieci, aby zapewnić im 
bezpieczne środowisko, ponieważ Afryka 
Południowa, kraj mojego urodzenia, 
zmienił się z bezpiecznego na jeden z 
najwyższym wskaźnikiem przestępczości. 
Mówię po angielsku i afrikaans. Jestem 
samotnym rodzicem. Mój syn robi licencjat 
z handlu, a córka studiuje pielęgniarstwo. 
Lubię jednodniowe wycieczki i odkrywanie 
tego pięknego kraju, który teraz nazywam 
domem. Spaceruję z psami, ćwiczę na 
siłowni, a poza tym lubię biwakowanie i kino. 

Gdy ogłoszono pierwszy lockdown w Victorii, 
Marek, lider zespołu ds. opieki zastępczej 
AMCS w Wantrinie, codziennie rano 
organizował spokojne ćwiczenia przez Skype 
dla polskich seniorów z programu opieki 
zastępczej oraz grupy wsparcia socjalnego.

„Klienci są bardzo zadowoleni. Opiekun 
klienta zadzwonił do mnie godzinę wcześniej, 
aby potwierdzić, czy sesja nadal będzie miała 
miejsce”, powiedział Marek.

Doświadczenie to w równym stopniu 
pomogło Markowi, który pozostawał aktywny 
podczas pracy z domu. Program będzie 
kontynuowany w 2021 roku.

Jeśli pochodzisz z Europy Wschodniej, 
nie otrzymujesz wsparcia z Pakietu Opieki 
Domowej i chcesz dołączyć do sesji, 
skontaktuj się z Markiem Smalcem pod 
adresem marek.smalec@amcservices.org.au 
lub pod numerem telefonu 0424 139 729.

Zakochaj się w dbaniu 
o swoje ciało
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Rocznice pracowników i wolontariuszy —  
styczeń i luty 2021
Dziękujemy naszym pracownikom i wolontariuszom za niesamowite zaangażowanie i 
wsparcie, którym darzą seniorów w naszej społeczności. W styczniu i lutym wielu z nich 
świętuje swoje rocznice w AMCS.

Pracownicy

Baryla, Kasia 5 lat w styczniu

Litewka, Kazimiera 20 lat w lutym

Wolontariusze

Bartkowicz, Bronislawa 12 lat w lutym

Bastien, Isabella 3 lata w lutym

Chalupka, Anna 2 lata w lutym

Czajkowski, Jolanta 5 lat w lutym

Gerardo, Chierchia 3 lata w lutym

Gibson, Robyn 3 lata w lutym

Ho, Dieu 1 rok w lutym

Biuro w Melbourne

Suite 111, 44-56 Hampstead Road 
Maidstone VIC 3012

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

www.amcservices.org.au

Biuro w Geelong

Suite 6, 79 High Street  
Belmont VIC 3216

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

@AMCSAgedCare linkedin.com/company/amcs

Holod, Sophie 5 lat w lutym

Iacono, Anna 2 lata w lutym

Lipski, Donaty 3 lata w lutym 

Mulcaire, James 1 rok w styczniu

Pedler, Josephine 1 rok w styczniu

Poliwodzinski, 
Maksymilian

2 lata w lutym

Przybylkiewicz, Teresa 7 lat w lutym

Seville, Annalisa 1 rok w lutym

Stefanova, Christina 2 lata w styczniu

Tharapos, Soula 1 rok w styczniu

Widuch, Ryszard 1 rok w lutym

Jedz, śpij, ćwicz i graj w Bingo
Włoskie Bingo z Roberto, pracownikiem ds. wsparcia 
socjalnego AMCS, zawsze dostarczało klientom rozrywki. 

Tym razem Roberto poprowadzi spokojne ćwiczenia 
fizyczne online po których zaprosi do Bingo dla seniorów 
otrzymujących świadczenie Pakietu Opieki Domowej.

Kiedy:  każdy wtorek i czwartek.

Godzina:  10:00–10:30 spokojne ćwiczenia fizyczne. 
10:30–11:30 Bingo.

Koszt:   5 AUD za spokojne ćwiczenia. 5 AUD za Bingo. 
Obydwie opłaty zostaną pobrane z Pakietu 
Opieki Domowej.

Sprzęt:   urządzenie z dostępem do internetu. Możesz 
wypożyczyć iPada z AMCS za niewielką opłatą.

Aby uzyskać więcej 
informacji, skontaktuj się z 
bezpośrednim doradcą ds. 
opieki.

@amcs_melb Australian Multicultural 
Community Services (AMCS)


