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Drodzy czytelnicy,

Mamy nadzieję, że rok zaczął się dla wszystkich
szczęśliwie. W tym roku lato nas oszczędziło i nie było
wielkich pożarów, ani ekstremalnych warunków
pogodowych. Pandemia także trochę wyhamowała w
okresie wakacyjnym, ale niestety ostatnio znowu wróciły
restrykcje. Wictoria została zamknięta. Pamiętajcie, że
jesteśmy w tym razem. Bądźcie silni.
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Najważniejsze
informacje o COVID-19
Od czwartku od północy 10
czerwca, obowiązują następujące
restrykcje:
Można opuścić dom bez
powodu.
Obowiązuje limit
przemieszczania do 25km od
miejsca zamieszkania
Limit ten nie obowiązuje gdy:
Niezbędne produkty lub usługi
są w odlęgłości większej niż
25km, aby odwiedzić swojego
partnera lub partnerkę
Aby dojechać do pracy lub
szkoły
W celach opieki nad inną
osobą
Wizyty w domu: Nie można mieć
wizyt domowych. Możemy jedynie
ustanowić jedną i tą samą osobę,
która nas odwiedzi (może to być
nasz/a parter/ka lub opiekun/ka).
Maski: Maski są obowiązkowe w
środku pomieszczeń i na zewnątrz,
gdy nie możan zachować dystansu
1.5m.
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Wizity w szpitalach i domach opieki:
Wizyty w domach opieki są
wstrzymane, wyjątek stanowią
odwiedziny osoby, której życie jest
zagrożone lub wymaga podstawowej
opieki lub wsparcia.
Wizyty w szpitalach również możliwe
są tylko w przypadku zagrożenia
życia, obecności partnera przy
porodzie lub obecności rodzica, gdy
w szpitalu przebywa dziecko.
Branża rozrywkowa i kulturalna:
Obiekty gastronomiczne mogą
przyjmować gości do 100 osób, w
tym 50 osób w środku i grupy
zorganizowane do 10 osób.
Fryzjerzy i salony kosmetyczne są
otwarte, ale trzeba mieć założoną
maseczkę.
Siłownie i inne obiekty sportowe
pozostają zamknięte.

Zgromadzenia religijne i cermonie
są dozwolone z limitem do 50
osób.
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Podsumowanie
jesieni
Mamy wspaniałych volontariuszy, którzy nawiązali bliskie relacje ze
swoimi podopiecznymi. Poniżej dzielimy sie z Wami, niektórymi z
nich.
Ernest i Joanna
Ernest i jego wolontariuszka, Joanna, poznali sie między dwoma
lockdownami. Ernest lubi muzykę i spotkania towarzyskie, często
słuchał koncertów na żywo, oglądał występy taneczne w lokalnym
domu kultury. Joannna jest naszą zaufaną wolontariuszka, na której
zawsze można polegać, jest także wspaniałą towarzyszką, która lubi
słuchać innych. Podczas lockdownu, Ernest nauczył sie grać na
gitarze. Teraz oboje chodzą razem do pobliskich sklepów, biblioteki,
a także na lokalne koncert.

Ernest gra na gitarze
Joanna i Ernest
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Podsumowanie
jesieni
Halina i Marta
Halina zadzwoniła do swojej koordynatorki, żeby
podziękować za przedstawienie jej Marty, jej
wolontariuszki. Marta wspierała Halinę podczas
zamknięcia dzwoniąc do niej regularnie, a gdy
tylko można było szła odwiedzić Halinę. Marta nie
kieruje samochodem, a transport publiczny nie
jest zbyt dobry w jej okolicy. Mimo tych trudności
Marta nadal stara sie odwiedzić swoja
podopieczną, przynosi jej ulubione kwiaty nasturcje. Takie małe gesty dobroci, pomagają
nam przetrwać te trudne okresy. Dziękuję Ci
Marto.
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Podsumowanie
jesieni
Aven i Claudia
Aven poznała swoją wolontariuszkę Claudię rok
temu i zostały dobrymi przyjciółkami.“Aven kocha
sztukę, sama jest artystką i maluje obrazy. Razem
odwidziły Narodowa Galerię Wictorii. Aven ma
dużą wiedzę na temat sztuki i może mi opowiadać
o dziełach, które oglądałyśmy - relacjonuje
Claudia. “Za każdym razem staramy się robić coś
innego — idziemy na plażę, kawę lub po prostu
spotykamy się u Aven w domu. Wspólny czas
zawsze nam upływa bardzo szybko. To dla mnie
wspaniałe doświadczenie, mogę się od Aven wiele
nauczyć”.

Aven i Claudia
przed
pandemią
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Nowe programy

Drodzy przyjaciele,
Zapraszamy serdecznie do udzału w nowych, nieodpłatnych programach i
warsztatach. Jeśli chcesz poprawić samopoczucie, nabyć nowych
umiejętności lub poznać nowych ludzi zapraszamy do kontaktu.
Warsztaty i zajęcia integracyjne dla opiekunów osób starszych
Zajęcia te są oferowane dla opiekunów osób starszych (65+). W programie
darmowe wyjścia integracyjne, zajęcia sportowe, a także warsztaty
prowadzone przez profesjonalych artystów. Po zapisy oraz w uzyskaniu
więcej szczegółów prosimy kontaktować się z Larą:
lara.jakica@amcservices.org.au or 0432 630 931.
Kursy edukacyjne dla dorosłych
Zdobądź nowe umiejętności, znajdź nową pracę. W ofercie 6 darmowych
kursów, dostępnych dla mieszkańców z obrębu następujących urzędów:
City of Maribyrnong, Brimbank, Hobsons Bay, Melbourne, Melton,
Moonee Valley and Wyndham. Po więcej szczegółów prosimy o kontakt:
Vesna pod numerem telefonu: 0422 226 105 lub emial:
training@amcservices.org.au
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Konkurs kolorowania
Swoją pracę wyślij do Michelle Coetzer
Koordynatorki Programu Wolontariuszy
Do buira w Melbourne, na adres:
Suite 111, 44-56 Hampstead Road Maidstone VIC 3012
Ph: 0488 207 125
lub Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Do wygrania aktrakcyjne nagrody!
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Podziel się z nami swoimi historiami.
Masz jakieś interesujące historie, żarty czy ciekawe pomysły,
którymi chciałbyś/chiałabyś się podzielić? Jeśli tak, chcielibyśmy
zamieścić je w naszym kolejnym Biuletynie POSTAL FRIEND!:
Michelle Coetzer
Koordynatorkę Programu Wolontariuszy
Numer telefonu: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Adres do wysyłki:
Suite 6/79 High Street, Belmont VIC 3216
Suite 111, 44-56 Hampstead Road, Maidstone VIC 3012

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie serwisów AMCS, poniżej są dane
kontaktowe, na które można wysyłać zapytania:
Australian Multicultural Community Services
Website: www.amcservices.org.au
Biuro w Melbourne
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Numer telefonu: (03) 9689 9170
Email: info@amcservices.org.au
Biuro w Geelong
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
Numer telefonu: (03) 5241 2446
Email: geelongoffice@amcservices.org.au
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