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Наше услуге
Пакети за кућну негу и приватна нега 
Без обзира на то је ли имате Пакет за кућну негу 
(Home Care Package) који финансира држава, или 
тражите приватну негу, можете добити усаглашен 
пакет услуга осмишљених тако да задовољавају 
ваше нарочите потребе. Наша усаглашена, вама 
приспособљена подршка кућне неге помаже вам 
да останете да живите самостално у властитом 
дому. Наше услуге су културно подесне а дају 
их брижни и искусни радници који говоре више 
језика. 

Основна подршка код куће (Basic Home 
Support - CHSP) 
Можемо вам давати основне услуге и тако вас 
подржати да живите самостално у властитом дому 
и у заједници. Услуге укључују: личну негу, помоћ 
у кући, услуге из пропратног здравства (Allied 
Health) и превоз.

Government Names of AMCS 
Programs

 » Home Care Packages

 » Community and Home Support Program

 » Social Support Groups

 » Social Support Individual

 » Specialised Support Services  

 » Sector Support and Development

 » Centre-based Respite 

 » Financial Wellbeing and Capability – Emergency 
Relief

 » Jobs Victoria Employment Network  

 » Adult, Community and Further Education

О AMCS-у
Организација Аустралијске мултикултурне услуге 
за заједницу (Australian Multicultural Community 
Services - AMCS) је организација у заједници са 
више од 30 година искуства у давању услуга 
мултикултурној заједници. Ми подржавамо 
старије грађане да живе у властитом дому што 
је дуже могуће, помажући им да сачувају своју 
самосталност и повезивајући их са могућностима. 

Наше културно прилагођене услуге: 

 » Даје стручно, обучено и брижно особље 

 »  Углавном су бесплатне или јевтине  

Ми вас негујемо, подржавамо и чинимо вас 
снажнијима

То радимо већ више од 30 година

Информације, упути и подршка
Ми дајемо информације и можемо вам помоћи 
да се повежете са услугама које су вам потребне. 
Такође подржавамо етничке клубове старијих 
грађана. 

Групе за друштвену подршку 
Дружите се са другим старијим грађанима из 
ваше властите културе у некој од наших групи за 
активности за старије грађане. 

Одмена од неге за неговатеље 
Ако сте неговатељ старије особе или особе са 
онеспособљеношћу, наше услуге одмене од неге 
омогућавају вам да предахнете. 

Посете добровољаца 
Уживајте у друштву и подршци једног од 
наших многобројних добровољаца који ће вас 
посећивати у вашем властитом дому или у 
старачком дому. 

Помоћ у хитном случају 
Дајемо подршку људима и породицама које имају 
финансијских потешкоћа. 

Образовање за одрасле 
Научите нешто ново на неком од наших јевтиних 
курсева за људе различитих порекла. Наши 
високо квалитетни курсеви укључују компјутерске 
курсеве, од почетног до напредног, или обуку 
за рад на iPad-у, курс енглеског за свакодневно 
кориштење и курс енглеског за запошљавање. 

Помоћ око налажења посла 
Добијте помоћ да напишете свој резиме, да 
разговарате с послодавцима и да дођете до 
обуке и радног искуства.
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