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Σ’ αυτό το τεύχος:
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πτώση

Πακέτα Οικιακής
Φροντίδας προσαρμοσμένα
στις ανάγκες σας
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Πακέτων Οικιακής
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Χρήματα για Καλύτερα
Γηρατειά

Φροντίζουμε, υποστηρίζουμε και ενισχύουμε
Φωτογραφία εξωφύλλου: Ο κ. Cabuang και η κα Garcia είναι παντρεμένοι και ζουν
στο ίδιο νοικοκυριό. Γι’ αυτό, δεν απαιτείται η τήρηση αποστάσεων.

Μήνυμα από την CEO
Ένα θερμό καλωσόρισμα στο
ενημερωτικό δελτίο AMCS του Απριλίου.
Αυτό τον μήνα, εστιάζουμε στο θέμα
της καλοσύνης. Στο AMCS, είμαστε
σε προνομιακή θέση να διαδώσουμε
συμπόνια στην κοινότητα παρέχοντας
φροντίδα και υποστήριξη σε
ηλικιωμένους.
Ως οργανισμός φροντίδας, εστιάζουμε
τις προσπάθειές μας στην επέκταση
των υπηρεσιών υποστήριξης εντός
της κοινότητας και προσβλέπουμε να
επαναφέρουμε σύντομα περισσότερες
πρόσωπο με πρόσωπο δραστηριότητες.

Ελπίζω να είχατε ένα ασφαλές και
χαρούμενο Πάσχα. Το διάλειμμα ήταν
μια μεγάλη ευκαιρία να περάσουμε
χρόνο με τους σημαντικούς ανθρώπους
στη ζωή μας που μοιράζονται την
καλοσύνη τους.
Όπως πάντα, σας παρακαλώ να
μένετε ασφαλείς και να θυμάστε ότι,
αν μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το
κάνουμε. Απολαμβάνουμε αυτό που
κάνουμε και είμαστε στην ευχάριστη
θέση να υποστηρίζουμε τα αγαπημένα
σας πρόσωπα, που μπορεί επίσης να
ωφελούνται από τη φροντίδα μας.

Elizabeth Drozd
CEO, AMCS

Η γωνιά του νοσηλευτή — Πώς να
αποτρέψετε μια πτώση
Ο φόβος της πτώσης γίνεται πιο κοινός καθώς
γερνάμε. Χιλιάδες ηλικιωμένοι σπάζουν ένα κόκαλο
κάθε χρόνο. Οι ηλικιωμένοι ενήλικοι μπορεί να
αποφεύγουν δραστηριότητες όπως περπάτημα,
ψώνια ή κοινωνικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, με
την καθοδήγηση του γιατρού σας, η σωματική
δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
πρόληψη πτώσης.

•

Περιορίστε το αλκοόλ. Ακόμη και μια μικρή
ποσότητα μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία ή
τα αντανακλαστικά σας.

•

Να σηκώνεστε με αργές κινήσεις. Αν σηκώνεστε
πολύ γρήγορα, αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση
της πίεσης του αίματος και τρεμούλα.

•

Να χρησιμοποιείτε ένα βοήθημα
κινητικότητας, αν είστε ασταθείς όταν
περπατάτε. Τα κατάλληλα μπαστούνια και
καροτσάκια (περπατούρες) μπορούν να
αποτρέψουν πτώσεις, ειδικά σε μέρη που δεν
γνωρίζετε καλά ή με ανωμαλίες.

•

Να φοράτε αντιολισθητικά παπούτσια με
σόλα από καουτσούκ και χαμηλά τακούνια ή
παπούτσια με κορδόνια και αντιολισθητική
σόλα. Μη φοράτε κάλτσες όταν περπατάτε σε
σκάλες και δάπεδα ή να φοράτε παπούτσια και
παντόφλες με μαλακές σόλες.

•

Ενημερώστε τον γιατρό σας αν έχετε πέσει στο
χρονικό διάστημα από το τελευταίο σας τσεκαπ, ακόμη κι αν δεν χτυπήσατε. Μια πτώση
μπορεί να προειδοποιήσει τον γιατρό σας για ένα
νέο ιατρικό πρόβλημα ή για προβλήματα με τα
φάρμακα ή την όρασή σας.

Να και οι κορυφαίες συμβουλές μας για να
αποφύγετε μια πτώση:
•

Μείνετε ενεργοί. Η τακτική άσκηση ενισχύει
τους μύες σας και διατηρεί τις αρθρώσεις σας
ευέλικτες. Σκεφτείτε το περπάτημα ή τη γιόγκα.

•

Ελέγξτε τα μάτια και τα αυτιά σας. Ακόμη και
μικρές αλλαγές στην όραση και την ακοή μπορεί
να προκαλέσουν πτώση.

•

Μάθετε τις παρενέργειες των φαρμάκων σας.
Εάν ένα φάρμακο σάς προκαλεί υπνηλία ή ζάλη,
ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

•

Να κοιμάστε καλά. Είναι πιο πιθανόν να πέσετε
όταν είστε κουρασμένοι.

Ένα απλό ατύχημα μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας,
αλλά ένα άτομο μπορεί να προλάβει τις περισσότερες
πτώσεις. Για πελάτες Πακέτου Οικιακής Φροντίδας,
επικοινωνήστε με τον Σύμβουλο Φροντίδας σας για
παραπομπή σε φυσιοθεραπευτή ή επαγγελματία
εργοθεραπευτή, αν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια.
Διαφορετικά, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.
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Εικόνα: Αυτή η φωτογραφία ελήφθη πριν από την
πανδημία.

Πακέτα Οικιακής Φροντίδας προσαρμοσμένα
στις ανάγκες σας
Ζήστε όμορφα, γεράστε όμορφα
Καθώς μεγαλώνουμε, ορισμένες εργασίες
μπορεί να γίνουν πιο δύσκολες. Αλλά αυτό
δεν σημαίνει αυτόματα τη μετάβαση σε μια
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ή την αλλαγή
ολόκληρης της ζωής σας. Στην πραγματικότητα,
πολλοί ηλικιωμένοι προτιμούν να μένουν
ανεξάρτητα στο σπίτι τους με λίγη επιπλέον
υποστήριξη.

έδωσε τη σιγουριά να επιλέξουμε AMCS. Η Ελένη
ένιωσε ότι άξιζε τον κόπο.”

•

Το AMCS παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες
Πακέτου Οικιακής Φροντίδας σε ηλικιωμένους
από πολλά και διαφορετικά πολιτισμικά
υπόβαθρα.

Οικιακή βοήθεια — καθαρισμός, πλυντήριο
και κηπουρική

•

Μεταφορά — (για) ψώνια, τραπεζικά και
ιατρικά ραντεβού

•

Κοινωνική υποστήριξη — παρέα και
συμμετοχή σε δραστηριότητες

•

Προσωπική φροντίδα — μπάνιο, ντύσιμο και
προετοιμασία γευμάτων

•

Συναφή Επαγγέλματα Υγείας — παραπομπές
σε περίθαλψη από νοσηλευτή, φυσιοθεραπεία
και εργοθεραπεία

Ο Γιώργος Ρούσου, πελάτης Πακέτου Οικιακής
Φροντίδας του AMCS, λαμβάνει υπηρεσίες
υγείας και εβδομαδιαίες επισκέψεις υπαλλήλου
υποστήριξης για σκούπισμα, σφουγγάρισμα,
ξεσκόνισμα και συντήρηση του κήπου του.
Κανονισμένο από το AMCS, φοράει έναν
προσωπικό συναγερμό MindMe Pro για βοήθεια
σε περίπτωση πτώσης ή έκτακτης ανάγκης.
“Μπήκα στο AMCS, επειδή η Soﬁe, τώρα
Σύμβουλος Φροντίδας μου, συνάντησε εμένα
και τη γυναίκα μου, την Ελένη, και μιλήσαμε. Η
Soﬁe ήταν φιλική και υπομονετική, αφιέρωσε
χρόνο για να κατανοήσει τις ανάγκες μας και
μας έδωσε πληροφορίες και τιμές με σαφή και
ειλικρινή τρόπο,” θυμάται ο Γιώργος. “Αυτό μας

Μερικές υπηρεσίες που προσφέρει το AMCS
στο πλαίσιο Πακέτου Οικιακής Φροντίδας,
περιλαμβάνουν:

“Τα παιδιά μου με υποστηρίζουν πολύ. Μπορώ
να μένω στο σπίτι μου με τη βοήθειά τους και τη
συμπαράσταση του AMCS,” λέει ο Γιώργος.
Δυστυχώς, η Ελένη, σύζυγός του για πάνω από 60
χρόνια, πέθανε ξαφνικά το 2018.
Κατά τη διάρκεια των περιορισμών λόγω
COVID-19, ο Γιώργος άρχισε να σχεδιάζει, να
ζωγραφίζει και να χρωματίζει.
Αυτό ξύπνησε τη δημιουργική πλευρά του και
ανακάλυψε μια αγάπη για τις εικόνες και τα
χρώματα. Το αγαπημένο του κομμάτι είναι μια
καρδιά που εκφράζει την αγάπη του για την
Ελένη, αφιερωμένη στη μνήμη της την ημέρα του
Αγίου Βαλεντίνου.
Στους υπαλλήλους υποστήριξης του Γιώργου
και στη Σοφία αρέσει να τον επισκέπτονται, για
να του δίνουν εξατομικευμένη βοήθεια. Μιλούν
μαζί του και τον γνωρίζουν καλύτερα, περπατούν
μαζί του στον κήπο του και θαυμάζουν τις
εικόνες του.
“Μου αρέσει να κουβεντιάζω για φαγητό, για
τον κήπο μου, για τα νέα και για τα έργα μου.
Διαβάζω την εφημερίδα κάθε μέρα,” λέει. “Όλοι
είναι φιλικοί και με υποστηρίζουν να ζω στο
σπίτι μου.”
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
Πακέτα Οικιακής Φροντίδας, επικοινωνήστε με
την Eloina Zepeda, Υπάλληλο Εισερχομένων &
Διοίκησης, στο email eloina.zepeda@amcservices.
org.au ή στο τηλέφωνο 0432 099 225.
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Προφίλ πελάτη

Γνωριμία με την Irma Thiele
Κάθε φορά που η Irma ανοίγει την πόρτα, χαιρετά
τον υπάλληλο υποστήριξής της με χαμόγελο και τα
μαλλιά της τυλιγμένα σε μπικουτί.
Πάντα κάτι ψήνεται στον φούρνο και οι
χειροποίητες κάρτες είναι έτοιμες για τους
αγαπημένους της.
“Απολαμβάνω το μαγείρεμα και φτιάχνω πολλά
μπισκότα. Ο Νοέμβριος είναι πάντα γεμάτος, καθώς
φτιάχνω μισή ντουζίνα μπισκότα για τα παιδιά
μου,” λέει. “Επίσης, ψήνω Χριστουγεννιάτικα κέικ με
ουίσκι, τρία κάθε φορά.”

αρέσουν,” λέει γελώντας. “Δεν έχω κρατήσει ποτέ το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης στα χέρια μου τόσο
πολύ όσο τώρα.”

Εργασία 9 με 5

Κάθε Κυριακή πηγαίνει επίσης στην εκκλησία,
απέναντι από το σπίτι της, και συμμετέχει σε ομάδα
που ετοιμάζει πρωινό τσάι με κέικ.

Στο σχολείο, στη Mildura, η Irma έμαθε στενογραφία
με το σύστημα Dacomb. Στις εξετάσεις έκανε μόνο
ένα λάθος.

Οικογενειακοί δεσμοί

“Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το λάθος, που ήταν η
λέξη ‘μωρό’,” θυμάται.

Η Irma γεννήθηκε στο Leeton της Νέας Νότιας
Ουαλίας και έχει δύο μικρότερους αδελφούς και δύο
μεγαλύτερες αδελφές.
“Ο πατέρας μου ήταν Λουθηρανός ιερέας και ο
μοναδικός στην Τασμανία, όταν μετακομίσαμε
εκεί,” θυμάται. “Ταξιδεύαμε πολύ, αλλά τα συχνά
νυχτερινά ταξίδια πείραξαν τα μάτια του.”
Γνώρισε τον σύζυγό της στη Λουθηρανική Εκκλησία.
“Έχουμε τέσσερα παιδιά—αγόρι, κορίτσι, αγόρι,
κορίτσι—και οκτώ εγγόνια,” λέει.
Παρ’όλο που ο σύζυγός της ζει τώρα σε μονάδα
φροντίδας ηλικιωμένων, όπου τον επισκέπτεται
κάθε εβδομάδα, δεν είναι μόνη.
“Πάντα είχε τον έλεγχο της τηλεόρασης και
παρακολουθούσε πολεμικές ταινίες, που δεν μου

Εκστρατεία Καλοσύνης

Οι ικανότητές της στη στενογραφία αποδείχθηκαν
χρήσιμες όταν η Irma εργαζόταν ως δακτυλογράφος
στην εταιρεία Orlando Wines.
“Ο κουμπάρος στον γάμο μας ήταν ο διευθυντής
προμηθειών. Ρώτησε αν μπορούσα να βοηθήσω για
λίγες εβδομάδες,” εξηγεί. “Αυτές οι τέσσερεις-πέντε
εβδομάδες έγιναν είκοσι χρόνια.”
Απολάμβανε τη δουλειά της και οδηγούσε από το
Sunshine North στο Oakleigh καθημερινά.

Ο κλέφτης κρασιών
Παρ’ όλο που οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν
μια δουλειά με δωρεάν
αλκοόλ, η Irma δεν πίνει σχεδόν καθόλου. “Όταν
μετακομίσαμε σε νέο σπίτι, έπρεπε να πετάξω

Παρουσίαση θετικής κοινοτικής
ενασχόλησης με ηλικιωμένους
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Η Εκστρατεία Καλοσύνης υπενθυμίζει
στους ανθρώπους να ασχολούνται
με ηλικιωμένους και παρουσιάζει τη
σπουδαία δουλειά τους.
Έχουμε δει άτομα να διδάσκουν τους
παππούδες τους πώς να χρησιμοποιούν
το PlayStation, να μοιράζονται ιστορίες

πολλά, επειδή τα φύλαγα σε μια ζεστή αποθηκούλα
στο πίσω μέρος,” λέει.
Ωστόσο, ένα άτομο ήταν πολύ πρόθυμο να
απολαύσει το κρασί.
“Μια Κυριακή πρωί, κάποιος πήδηξε τον φράχτη
και έκλεψε κάνα δυό ντουζίνες μπουκάλια. Ξέραμε
ότι ο κλέφτης πρέπει να ήταν κοντά, επειδή
δεν θα μπορούσε να τα μεταφέρει μόνος του,”
θυμάται. “Ο γιος μου και ο σύζυγός μου βρήκαν τα
κρασιά αποθηκευμένα κάτω από μια γέφυρα εκεί
κοντά. Καλέσαμε την αστυνομία, αλλά ποτέ δεν
ανακαλύψαμε ποιος ήταν ο κατεργάρης.”

Σπίτι από κάρτες
Το 1994, η Irma παρακολούθησε μια κατασκήνωση
χειροτεχνίας στο Halls Gap της Βικτώριας και από
τότε της αρέσει πολύ να δημιουργεί κάρτες. Αυτή
η δραστηριότητα είναι ο τρόπος της να δημιουργεί
κοινωνικές σχέσεις.
“Πήγαινα στην ομάδα χειροτεχνίας κάθε Δευτέρα
απόγευμα και πούλησα λίγες κάρτες,” εξηγεί.
“Μερικοί έρχονταν για πλέξιμο. Άλλοι έρχονταν
μόνο για να μιλούν.”
Τα περισσότερα χρόνια, φτιάχνει πολλές μοναδικές
κάρτες για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, για γενέθλια
και ειδικές περιστάσεις. Έχει πάντα ένα κουτί έτοιμο
και οι άνθρωποι την επισκέπτονται στο Lifestyle
Brookﬁeld για να τις αγοράσουν για περίπου
τέσσερα δολάρια την καθεμιά.

Η εμπειρία με το AMCS
“Στα 83 μου, είναι λίγο δύσκολο να κάνω τα πάντα.
Το χειρότερο είναι η αλλαγή σεντονιών. Δεν μπορώ
να σηκώσω το στρώμα. Η υπάλληλος υποστήριξής
μου έρχεται κάθε δεκαπενθήμερο,” λέει η Irma.
“Μπορώ να βασίζομαι σ’ αυτήν για γενικές δουλειές
και δεν χρειάζεται καν να της πω τι πρέπει να κάνει.”

Προφίλ
προσωπικού
Tina Parisi
Υπάλληλος
Υποστήριξης

1. Πόσο καιρό εργάζεσαι στο
AMCS;
22 μήνες.
2. Πες μας για τον ρόλο σου
Είμαι υπάλληλος υποστήριξης. Ο κύριος
ρόλος μου είναι να φροντίζω και να
υποστηρίζω τους πελάτες με τις καθημερινές
τους ανάγκες, ειδικά όταν κάποιος χρειάζεται
την Ιταλική γλώσσα. Μου αρέσει να
εργάζομαι με ηλικιωμένους. Η πρώτη μου
γλώσσα είναι τα Ιταλικά και το να είναι
κάποιος δίγλωσσος είναι χρήσιμο στην
Ιταλική παροικία που γερνάει.
Μου αρέσει η ευκαιρία να γνωρίζω και να
αλληλεπιδρώ με άτομα από διαφορετικές
χώρες.
3. Πες μας για τον εαυτό σου.
Ήρθα στην Αυστραλία το 1980 από την
Ιταλία. Είμαι παντρεμένη, έχω μια κόρη που
πηγαίνει στη 10η τάξη, έναν ενήλικο γιο και
μια εγγονή που άρχισε το σχολείο εφέτος. Ο
γιος μου μένει με την οικογένειά του κοντά.
Μου αρέσει να μαγειρεύω και να δημιουργώ
νέες συνταγές, να πλέκω, να πλέκω με
βελονάκι και να διαβάζω, και συχνά
μοιράζομαι τα χόμπι μου με πελάτες.

με ηλικιωμένους στην κοινότητά τους και να
ανταλλάσσουν δεξιότητες όπως το ράψιμο.
Είστε συχνά καλοί με τους ηλικιωμένους;
Στείλτε τις φωτογραφίες σας στο
marketing@amcservices.org.au και μπορεί
να κερδίσετε μια δωροκάρτα Coles Myer
αξίας $20.
Φωτογραφία: Αυτή η φωτογραφία ελήφθη πριν από την
πανδημία.
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Προφίλ προσωπικού
Hania Hordynska
Σύμβουλος Φροντίδας
1. Πόσο καιρό εργάζεσαι στο AMCS;
Από το 2010, το AMCS μού έδωσε την ευκαιρία
για εξέλιξη και ανάπτυξη καριέρας.
2. Πες μας για τον ρόλο σου.
Ο ρόλος μου είναι να προσφέρω υποστήριξη
σε ηλικιωμένους που θέλουν να παραμείνουν
ανεξάρτητοι στα σπίτια τους, ώστε να
μπορούν να απολαμβάνουν τα πράγματα που
αγαπούν. Ποτέ δεν σταμάτησε να μου αρέσει
αυτό που κάνω.
3. Πες μας για τον εαυτό σου.
Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να ζήσω στην
Αυστραλία. Ήρθα σ’ αυτή την ήπειρο από
την Πολωνία για διακοπές και διασκέδαση.
Ερωτεύτηκα τον τωρινό μου σύζυγο και
την Αυστραλία συγχρόνως. Όλη η ζωή μου
άλλαξε όταν αγόρασα ένα εισιτήριο απλής
μετάβασης.

Μέλος του προσωπικού
κόβει 60 εκατοστά
μαλλιού για
φιλανθρωπικό σκοπό
Τον Φεβρουάριο, η Magda Biadala-Sahingoez,
Διευθύντρια Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και τα
10χρονα δίδυμα αγόρια της δώρισαν τα μαλλιά τους
στο Variety — Hair with Heart. Ο φιλανθρωπικός
αυτός οργανισμός για παιδιά θα κάνει τα μακριά
μαλλιά τους εξειδικευμένες περούκες για κάποιους
που έχουν χάσει τα δικά τους μαλλιά λόγω ιατρικού
προβλήματος.
“Τα μαλλιά μπορούν να είναι σημαντικό μέρος
της ταυτότητας μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού,”
λέει η Magda. “Ήθελα να μειώσω τα ψυχολογικά
αποτελέσματα για παιδιά που είναι άρρωστα,
μειονεκτούν ή έχουν ειδικές ανάγκες.”
Το AMCS είναι περήφανο για το υποστηρικτικό και
εξυπηρετικό προσωπικό μας. Για περισσότερες
πληροφορίες ή για κάνετε δωρεά, επισκεφθείτε:
https://hairwithheart.variety.org.au/ fundraisers/
erenanddenizsahingoez

Εθελοντές στο προσκήνιο
Η Iwona Jaskulska άρχισε να εργάζεται εθελοντικά
στο AMCS τον Οκτώβριο 2018, παρέχοντας
συντροφιά σε ηλικιωμένους που κινδύνευαν με
κοινωνική απομόνωση.

Στον ελεύθερο χρόνο της, η Iwona απολαμβάνει
την ανάγνωση βιβλίων ιστορίας, την καλλιέργεια
των δικών ης λαχανικών και το μαγείρεμα, ιδίως για
άλλους.

“Είμαι πολύ κοινωνικό άτομο. Μου αρέσει να
γνωρίζω ανθρώπους και να τους βοηθώ,” λέει η
Iwona. “Εργαζόμουν ως νηπιαγωγός για πολλά
χρόνια. Η φροντίδα γι ατους άλλους είναι στο αίμα
μου.”

“Η Iwona είναι τόσο θετική και πάντα χαίρεται
να βοηθά,” λέει η Milena Shaedler, Συντονίστρια
Εθελοντών του AMCS. “Επισκέπτεται τέσσερεις
ηλικιωμένους, τους πηγαίνει για ψώνια και μένει
μαζί τους περισσότερο από όσο απαιτεί η θέση της
εθελόντριας.”
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Χρήματα για Καλύτερα Γηρατειά
Το Ίδρυμα Ecstra χορήγησε στο AMCS
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Χρήματα
για Καλύτερα Γηρατειά, το οποίο στοχεύει στην
ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας ηλικιωμένων
από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά
περιβάλλοντα (CALD). Το πρόγραμμα παρέχει δίκαιη
πρόσβαση σε πληροφορίες και πηγές πληροφοριών
σχετικά με την οικονομική κακοποίηση, για να
παίρνουν οι ηλικιωμένοι ενημερωμένες οικονομικές
αποφάσεις, είτε μόνοι τους είτε με την οικογένεια ή
τους φροντιστές τους.

Το δεύτερο εργαστήριο συν-σχεδιασμού, με τίτλο
Your Money-Your Safety, έδωσε την ευκαιρία στα
άτομα να δημιουργήσουν εφαρμόσιμες λύσεις μαζί
με χρηματοοικονομικούς εμπειρογνώμονες.
Ένας άλλος συμμετέχων είπε, “Ήταν μια
ενδιαφέρουσα συνεδρία. Τώρα μπορώ να
εκπαιδεύσω τον εαυτό μου σε διάφορες μορφές
οικονομικής κακοποίησης ηλικιωμένων.”

Σε μια έρευνα, ένας συμμετέχων είπε: “Η
χρηματοοικονομική συμβουλευτική για
ηλικιωμένους είναι ζωτικής σημασίας και πιστεύω
ότι αυτή η πρωτοβουλία κάλυψε τη σημασία των
χρηματοοικονομικών συμβούλων όταν κάποιος
αναζητά οικονομικές συμβουλές.”
Με τη βοήθεια των Seniors Rights Victoria,
Financial Counselling Victoria και τοπικών
χρηματοοικονομικών συμβούλων, το πρόγραμμα
ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο διαδικτυακά σεμινάρια
συν-σχεδιασμού με πάνω από 100 ηλικιωμένους
CALD από τη μητροπολιτική Μελβούρνη. Το πρώτο
εργαστήριο συν-σχεδιασμού, με τίτλο Money Talking
Day, παρείχε μια πλατφόρμα για:
•

να καταγραφούν ιστορίες ηλικιωμένων για
οικονομική κακομεταχείριση

•

να γίνει κοινοποίηση ανησυχιών και εμπειριών

•

να διερευνηθεί αν οι ηλικιωμένοι κατανοούν τους
οικονομικούς κινδύνους με κακοποίηση

•

να συζητηθούν με άτομα που έχουν την
ίδια γνώμη οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε
πληροφορίες και πηγές πληροφοριών.

Μέσω των δύο εργαστηρίων, ανακαλύψαμε
τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
ηλικιωμένοι CALD:
•

Δεν έχουν εμπιστοσύνη για να ζητήσουν βοήθεια

•

Είναι άπειροι στη χρήση τεχνολογίας

•

Δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε
πληροφορίες λόγω γλωσσικών φραγμών

•

Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν πηγές πληροφοριών
σε πολλές γλώσσες.

Προς το παρόν, αναπτύσσουμε πηγές πληροφοριών
στα μέσα, όπως βίντεο YouTube και ενημερωτικά
δελτία σε 10 διαφορετικές γλώσσες, και
οργανώνουμε εργαστήρια ανταλλαγής πληροφοριών
για κοινοτικές ομάδες.
Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τα
επερχόμενα εργαστήριά μας, επικοινωνήστε με την
Isurika Wijewardhena, Συντονίστρια Προγραμμάτων,
στο email isurika.wijewardhena@amcservices.org.au
;ή στο τηλέφωνο 0432 099 369.

Καλοσύνη
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Ο Διαγωνισμός
Πλεξίματος:

Και η νικήτρια είναι...
Η Hemamala Vithanarachchi με 63 likes στο
Facebook.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν.
Λάβαμε 21 πλεκτά παιχνίδια, και μετά τον
διαγωνισμό, το AMCS τα δώρισε σε παιδιά
που τα είχαν ανάγκη, στο Launch Housing,
Bob’s Place Dandenong.

Επέτειοι προσωπικού και εθελοντών —
Μάρτιος – Απρίλιος 2021
Ευχαριστούμε το προσωπικό και τους εθελοντές μας για την απίστευτη αφοσίωση και υποστήριξή τους προς
τους ηλικιωμένους στις κοινότητές μας. Πολλοί από αυτούς έχουν φτάσει σε επετείους-ορόσημα μαζί μας
κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Προσωπικό
Farrugia, Linda

5 χρόνια τον Απρίλιο

Krstova, Marina

3 χρόνια τον Μάρτιο

Hordynska, Hania

10 χρόνια τον Απρίλιο

Przybylkiewicz, Teresa

10 χρόνια τον Μάρτιο

Kuder, Zbigniew (Zibby)

1 χρόνος τον Απρίλιο

Zurek, Liz

10 χρόνια τον Απρίλιο

Leiva, Diana

1 χρόνος τον Απρίλιο

Lipski, Danuta

6 χρόνια τον Μάρτιο

Ostrowski, Zygmunt

2 χρόνια τον Μάρτιο

Ozkan, Ozlem

3 χρόνια τον Απρίλιο

Podesser, Ingrid

2 χρόνια τον Μάρτιο

Salib, Mona

6 χρόνια τον Μάρτιο

Stepien, Anna

6 χρόνια τον Μάρτιο

Torres, Jessica

3 χρόνια τον Μάρτιο

Vatta, Antonetta

3 χρόνια τον Μάρτιο

Yavuzlar, Mehmet

2 χρόνια τον Απρίλιο

Yeoh, Mark

3 χρόνια τον Απρίλιο

Εθελοντές
Chwasta, Fela

14 χρόνια τον Μάρτιο

Definski, Frank

3 χρόνια τον Μάρτιο

Driscoll, Leanne

1 χρόνος τον Μάρτιο

Gillibrand, Stephanie

3 χρόνια τον Απρίλιο

Jankowska, Renata

3 χρόνια τον Μάρτιο

Jerzy, Gosk

4 χρόνια τον Μάρτιο

Jones, Sally

1 χρόνος τον Απρίλιο

Kabala, Jackie

3 χρόνια τον Μάρτιο

Knight, Fran

1 χρόνος τον Απρίλιο

Melbourne Office

Geelong Office

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)

