Φιλία

Ιούνιος 2021 | Greek edition

Σ’ αυτό το τεύχος:
Κοινοτική Εκπαίδευση για
Ενηλίκους

Ψηφιακή Καθοδήγηση για
ηλικιωμένους

Υποστήριξη Οικιακής
Φροντίδας — η διαδικασία
αξιολόγησης

Εθνική Εβδομάδα
Εθελοντών

Νέο Πρόγραμμα Ημερήσιας Ανάπαυλας στο Κέντρο, στα
νότια προάστια
Φροντίζουμε, Υποστηρίζουμε, Ενισχύουμε

Μήνυμα από την CEO
Ένα θερμό καλωσόρισμα στο ενημερωτικό δελτίο
AMCS του Ιουνίου. Ελπίζω να προετοιμάζεστε για
τον επερχόμενο κρύο καιρό και να απολαμβάνετε
δραστηριότητες σε κλειστό χώρο.

ευχάριστη θέση να υποστηρίζουμε όποιον γνωρίζετε,
που μπορεί επίσης να ωφεληθεί από τη φροντίδα μας.

Ο κόσμος και οι άνθρωποι αυτόν τον καιρό
υποφέρουν. Λαχταράμε την καλοσύνη περισσότερο
από ποτέ. Η φιλία βοηθά άτομα με ασθένεια και
προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και εκείνους
που δεν έχουν εργασία και ανθρώπινες σχέσεις.

Αυτόν τον μήνα, εστιάζουμε στο θέμα της φιλίας. Σ’
αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα δείτε φωτογραφίες
και ιστορίες σχετικά με την Εθνική Εβδομάδα
Εθελοντών, που γιορτάστηκε τον Μάιο. Ευχαριστούμε
τους εκπληκτικούς εθελοντές μας που νοιάζονται
τόσο πολύ για τους ηλικιωμένους και την κοινότητά
τους. Χωρίς αυτούς, δεν θα μπορούσαμε να
βοηθήσουμε τόσους πολλούς ανθρώπους.

Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν κίνδυνο να βρεθούν
σε μειονεκτική θέση ή κοινωνική απομόνωση.
Μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, όπου μπορούν
να μοιραστούν τη σοφία τους, βελτιώνει την
αυτοεκτίμησή τους.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε
περισσότερες ομάδες και συνεδρίες πρόσωπο με
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων εκδρομών σε
όλη τη Βικτώρια, όπως στο Bendigo και το Hepburn
Springs. Φροντιστές, εθελοντές και πελάτες παρείχαν
επαινετικά σχόλια.
Όπως πάντα, σας παρακαλώ να μένετε ασφαλείς.
Είμαστε διαθέσιμοι για φροντίδα και υποστήριξη. Αν
μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε.
Απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε και είμαστε στην

Προφίλ προσωπικού
Vy Huynh

Η γωνιά του νοσηλευτή
— Όλα είναι δυνατά με
τα σωστά άτομα να σας
υποστηρίζουν

Elizabeth Drozd
CEO, AMCS

Το 2017, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του
Μίσιγκαν πήρε συνέντευξη από 7,500 άτομα με το
ερώτημα Είναι οι φίλοι καλύτεροι για μας από την
οικογένεια— “Όταν οι συμμετέχοντες ανέφεραν
ότι είχαν ισχυρή υποστήριξη από στενούς φίλους,
είπαν επίσης ότι ένιωθαν πιο ευτυχισμένοι.”
Η φροντίδα εμφανίζεται με πολλές μορφές —
καλοσύνη, γενναιοδωρία, ευγένεια, ευαισθησία,
συγχώρεση και συμπόνια σε αυτούς που είναι
λιγότερο τυχεροί. Μέσω της συντροφικότητας
βοηθάμε άλλους και καταλαβαίνουμε πότε
βρίσκονται σε ανάγκη.

Η μοναξιά μπορεί επίσης να προκαλέσει
διαταραγμένο ύπνο, υψηλή αρτηριακή πίεση,
μυϊκό πόνο, πονοκεφάλους και εξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα που οδηγεί σε συχνές
ασθένειες.
Είτε είστε εθελοντής σε μια τοπική φιλανθρωπική
οργάνωση ή δείχνετε ενσυναίσθηση απέναντι σε
κάποιον που περνάει μια δύσκολη στιγμή, η φιλία
κάνει μια θετική διαφορά στη ζωή ενός ατόμου.

Μια μελέτη του 2010, που χρηματοδοτήθηκε από
το Πανεπιστήμιο Brigham Young, ανέφερε ότι “η
μοναξιά ενέχει τον ίδιο κίνδυνο θνησιμότητας
με το κάπνισμα 15 τσιγάρων την ημέρα ή με τον
αλκοολισμό.”

Πόσο καιρό εργάζεσαι στο AMCS;
Ένα χρόνο κι ένα μήνα.
Πες μας για τον ρόλο σου.
Βοηθώ πελάτες με διάφορες δουλειές —
προσωπική φροντίδα, κατ’ οίκον φροντίδα, παρέα
και μεταφορά σε ραντεβού, όπως στο νοσοκομείο
και για ψώνια.
Μου αρέσει να βοηθάω ανθρώπους, ιδιαίτερα
ηλικιωμένους. Όταν ζούσε η γιαγιά μου, πρότεινε
αυτή την ιδέα για τη σταδιοδρομία μου. Μου
αρέσει επίσης να ασχολούμαι με διαφορετικούς
πολιτισμούς και να μαθαίνω από ηλικιωμένους,
συμπεριλαμβανομένης της υπέροχης κυρίας
Janac, που εμφανίζεται σε αυτό το ενημερωτικό
δελτίο.
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Μου αρέσει να εργάζομαι για το AMCS. Το προσωπικό είναι
καλό, ευχάριστο, οργανωμένο και υποστηρικτικό. Η εταιρεία
προσφέρει πολύ κατάρτιση και σύντομα προγράμματα
μαθημάτων για τη βελτίωση της εργασιακής μας απόδοσης
και των γνώσεών μας.
Πες μας κάτι για τον εαυτό σου.
Μιλάω Βιετναμέζικα. Μου αρέσει να πηγαίνω στον
κινηματογράφο και να τρώω έξω σε εστιατόρια και καφέ.
Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο υγιής και πάντα σε φόρμα.
Εκμεταλλεύομαι στο έπακρο τη ζωή μου, και δέχομαι με ανοιχτή
αγκαλιά την κάθε μέρα με όλα τα άτομα που συναντώ.
Φιλία
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“Όποτε χρειαζόμουν μικροπράγματα, στην αρχή,
χρησιμοποιούσα τα χέρια μου για να περιγράψω αυτό
που ήθελα,” θυμάται.

Εργασία 9 με 5
“Στα 29, άρχισα σ’ ένα κρεοπωλείο με τον Τζορτζ.
Αυτός ήταν 31 ετών, δούλευε έξω με λουκάνικα,
ενώ εγώ εργαζόμουν μέσα ως πωλήτρια,” λέει.
“Εργάστηκα με φαγητά σε ντελικατέσεν το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου.”

Η ζωή όπως την ξέρουμε

Εκθέτει επτά κομμάτια στο σπίτι της και δώρισε
μερικά σε φίλους της.

Η εμπειρία της από το AMCS
“Είμαι μισοπαράλυτη, η όρασή μου είναι κακή, και δεν
μπορώ να κάνω πολλά με το δεξί μου χέρι και πόδι,”
λέει. “Δεν ξέρω πώς θα επιβίωνα χωρίς το AMCS. Η
Υπάλληλος υποστήριξής μου, η Vy, διατηρεί το σπίτι
μου καθαρό και αλλάζει τα σεντόνια. Είναι ευγενική
και τα πηγαίνουμε καλά. Έκανα εγχειρήσεις στους
ώμους και πήρα παραπεμπτικό για φυσιοθεραπεία.
Είμαι τυχερή που έχω αυτή τη βοήθεια.”

Παρ’ όλο που η Μαρία έχασε δυστυχώς τον σύζυγό
της, με τον οποίο έζησε 57 χρόνια, ακόμη περνάει
χρόνο με την παιδική της φίλη.
“Γεννηθήκαμε στο ίδιο Ουγγρικό χωριό η μία
δίπλα στην άλλη ως μωρά,” λέει. “Ψωνίζουμε κάθε
εβδομάδα για φαγητό και αγοράζουμε ρούχα. Έχω
τόσα πολλά ρούχα. Η κόρη της είναι η πληρεξούσιά
μου.”

Γνωριμία με την Maria Janac
Πελάτισσα Πακέτου Οικιακής Φροντίδας
Η Μαρία έχει ζήσει μια ενδιαφέρουσα ζωή και
μιλά άπταιστα Ουγγρικά, Σερβικά και Αγγλικά, ενώ
καταλαβαίνει Πολωνικά και Ρωσικά.
“Γεννήθηκα στη Σερβία, στο τμήμα της που ήταν
Ουγγαρία πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,”
εξηγεί. “Το χωριό μου και το σχολείο μου ήταν
Ουγγρικά. Ακόμη και οι δάσκαλοι δεν μιλούσαν
Σερβικά.”
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Λίγο μετά τον γάμο τους, ο Τζορτζ έφυγε για τον
στρατό στη Βοσνία.
“Τον επισκέφτηκα δύο φορές, ταξιδεύοντας όλη
νύχτα με το τρένο, 600 χλμ. μακριά. Όταν είσαι νέος,
επιβιώνεις απ’ οτιδήποτε,” θυμάται.
Εξαιτίας προβλημάτων υγείας, η Μαρία δεν μπόρεσε
ποτέ να αποκτήσει παιδιά.

Η μητέρα της έμεινε στο σπίτι και ο πατέρας της
πέθανε όταν ήταν μικρή. Μετά την έναρξη του
πολέμου, σπάνια είχε αρκετό φαγητό και στηνόταν
στις ουρές για ψωμί και γάλα. Σε ηλικία δεκαέξι
ετών, εργάστηκε ως οικονόμος και έμαθε Σερβικά.

Ο ερχομός στην Αυστραλία

Όταν η Μαρία γνώρισε τον Τζορτζ
Αν και η Μαρία είχε φίλους πριν, γνώρισε τον σύζυγό
της σ’ έναν χορό και τον παντρεύτηκε έξι μήνες
αργότερα σε ηλικία δεκαεννέα ετών.

“Επτά άτομα ζούσαμε εκεί. Ήμασταν ευτυχισμένοι
στην Αυστραλία. Μετά, νοικιάσαμε ένα σπίτι για έξι
μήνες,” λέει. “Oταν αποταμιεύσαμε αρκετά χρήματα,
χτίσαμε ένα σπίτι και ακόμη κι ο αδελφός μου
επισκέφτηκε την Αυστραλία.”

“ Ο Τζορτζ ήταν ένας κανονικός, καθημερινός
άνθρωπος,” λέει. “Ο νεότερος στην οικογένεια και
μεγαλωμένος από τις αδελφές του. Τον κακόμαθαν
κι εγώ έπρεπε να συνεχίσω να τον κακομαθαίνω.”

Χωρίς να γνωρίζει ούτε μια λέξη Αγγλικά, έμαθε
τη γλώσσα μέσα σε δύο χρόνια πηγαίνοντας
στον κινηματογράφο, βλέποντας τηλεόραση και
παρακολουθώντας μαθήματα σε νυχτερινό σχολείο.

Φιλία

Στην αρχή της δεκαετίας του 1940, η Μαρία
ασχολήθηκε με την μικροταπητουργία — λεπτό
κέντημα με σταυροβελονιά. “Με δίδαξε ο αδελφός
μου. Μου έδειξε μια φορά και μου άρεσε,” εξηγεί.
“Μου έδωσε ένα ξύλινο τεχνούργημα με άλογα.”

Το 1966, η Μαρία και ο Τζορτζ μετανάστευσαν στην
Αυστραλία, επειδή αυτή είχε μια ξαδέλφη που τους
καλωσόρισε στο 12 τετραγωνικών ποδών σπίτι της.

Φιλία
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Κατανόηση της διαδικασίας αξιολόγησης του My
Aged Care
Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι Αυστραλοί προτιμούν
να ζουν στα δικά τους σπίτια παρά σε κέντρα
φροντίδας ηλικιωμένων. Η Υποστήριξη Οικιακής
Φροντίδας του AMCS ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους
να αναλαμβάνουν τον έλεγχο των συνθηκών της
ζωής τους και να περνούν χρόνο με την οικογένεια
και φίλους. Για να λάβουν υποστήριξη, το My Aged
Care ολοκληρώνει ένα πλήρη έλεγχο υγείας και
κοινωνικών αναγκών, οργανώνοντας αξιολόγηση από
εξειδικευμένο αξιολογητή.

Ο αξιολογητής ενδέχεται να ρωτήσει για:

Η Υποστήριξη Οικιακής Φροντίδας έχει μεγάλη λίστα
αναμονής. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να
ερευνήσετε τις επιλογές σας.
“Σχεδόν 100,000 (άτομα στην Αυστραλία) περιμένουν
για Πακέτα Οικιακής Φροντίδας. 28,000 πέθαναν
περιμένοντας μέσα στα δύο τελευταία χρόνια,”
λέει η Clare O’Neil, Σκιώδης Υπουργός Φροντίδας
Ηλικιωμένων του Εργατικού Κόμματος.
Σε σύγκριση με άτομα που περιμένουν λιγότερο
από 30 ημέρες για Υποστήριξη Οικιακής Φροντίδας,
οι ηλικιωμένοι από διαφορετικό πολιτισμικό
και γλωσσικό υπόβαθρο (CALD), τα άτομα που
ζουν με την οικογένειά τους, και αυτοί στους
οποίους έχουν εγκριθεί εναλλακτικοί τρόποι
φροντίδας, όπως ανάπαυλα, μόνιμη τοποθέτηση
ή μεταβατική φροντίδα, περιμένουν πάνω από
έξι μήνες (The Journal of Nutrition, Health and
Aging, 2018). Ηλικιωμένοι από πολυπολιτισμικά
υπόβαθρα ενδέχεται να αρνηθούν την Υποστήριξη
Οικιακής Φροντίδας από ντροπή, επειδή θα τους
παρέχει φροντίδα κάποιος που δεν είναι μέλος της
οικογένειάς τους ή επειδή δεν υπάρχουν πολιτισμικά
αρμόζουσες υπηρεσίες.
“Το AMCS δεσμεύεται ισχυρά στην διαφορετικότητα
και την συμπερίληψη,” λέει η Elizabeth Drozd,
CEO του AMCS. “ Οι κύριες υπηρεσίες μας
επικεντρώνονται στην υποστήριξη ηλικιωμένων
από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα με πρακτική
βοήθεια, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν
στα σπίτια τους.”

•

την τρέχουσα υποστήριξή σας και αν αυτή συνεχιστεί

•

τις ανησυχίες σας για την υγεία και τον τρόπο ζωής

•

τις καθημερινές εργασίες και δραστηριότητές
σας στο σπίτι

•

προβλήματα με τη μνήμη σας

•

την οικιακή και προσωπική σας ασφάλεια

•

τις οικογενειακές και κοινωνικές σας
δραστηριότητες.

Εθνική Εβδομάδα
Εθελοντών —
17 – 23 Μαΐου 2021
Είμαστε τυχεροί που έχουμε πάνω από 140
παθιασμένους εθελοντές, οι οποίοι αφιερώνουν
τον χρόνο τους για την υποστήριξη ηλικιωμένων
που κινδυνεύουν από κοινωνική απομόνωση, και
μας βοηθούν στο AMCS να πετύχουμε το όραμά
μας για μια δίκαιη πολυπολιτισμική κοινωνία.
Για εθελοντισμό, επικοινωνήστε με το
volunteer@amcservices.org.au ή ζητήστε μια
Συντονίστρια Εθελοντών — τη Milena, τη Michelle
ή τη Sheren — στη ρεσεψιόν στο τηλέφωνο
(03) 9689 9170.

Ο Max άρχισε να επισκέπτεται ηλικιωμένους πριν από δύο χρόνια
και τώρα οδηγεί λεωφορείο για τις ομάδες Ανάπαυλας με βάση το
Κέντρο AMCS και αγορών. Παραμένει μια φορά την εβδομάδα και
βοηθά στην κουζίνα της Ομάδας Ανάπαυλας.

Τα γλωσσικά εμπόδια και η πρόσβαση σε υπηρεσίες
που συχνά σχετίζονται, μπορούν να προκαλέσουν
καθυστέρηση της υποστήριξης ή άρνησή της. Για να
αυξηθεί η πιθανότητα να επιλεγείτε, οι απαντήσεις
πρέπει να είναι λεπτομερείς και ακριβείς.

Ο αξιολογητής χρειάζεται ακριβείς πληροφορίες
για τους τομείς που χρειάζονται υποστήριξη. Όλοι
αξίζουν υψηλής ποιότητας φροντίδα και την ευκαιρία
να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητα και με ασφάλεια
στο σπίτι τους για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό.
“Ο Υπάλληλος υποστήριξής μου μιλά Αραβικά. Είναι
καλύτερο για μένα. Μπορώ να εξηγώ καλύτερα
τι χρειάζομαι,” λέει ο Τζορτζ, πελάτης Πακέτου
Οικιακής Φροντίδας.

Για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία αξιολόγησης, επικοινωνήστε με τον Sinisha, Διευθυντή
Πρόσβασης και Ραντεβού, στο sinisha.krstov@amcservices.org.au ή στο τηλέφωνο (03) 8371 2304.

Η Marta τηλεφωνούσε την Halina, πελάτισσα
Πακέτου Οικιακής Φροντίδας, τακτικά κατά
τη διάρκεια των λοκντάουν. Αν και η Marta
δεν οδηγεί επειδή κοντά της υπάρχουν λίγα
μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, παρ’ όλα αυτά
βρίσκει τρόπο να φέρνει στην Halina τα
αγαπημένα της λουλούδια, ναστούρτσιο.

Max

“Πολλοί ηλικιωμένοι προέρχονται από περιβάλλον
όπου δεν μιλούν πολύ καλά Αγγλικά,” λέει η
Κατερίνα, πελάτισσα του Κοινοπολιτειακού
Προγράμματος Οικιακής Υποστήριξης (CHSP).

Οι ηλικιωμένοι συχνά δηλώνουν ότι μπορούν
επαρκώς να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες ή
υποβαθμίζουν τις δραστηριότητες που δεν μπορούν
πλέον να κάνουν. Στην πραγματικότητα, ενδέχεται να
έχουν πρόβλημα να στρώσουν το κρεβάτι τους, να
κάνουν ντους ή περιποίηση, να ετοιμάζουν γεύματα
ή να πηγαίνουν σε ιατρικά ραντεβού εξαιτίας
προβλημάτων κινητικότητας.

Marta

“Απολαμβάνω την εθελοντική εργασία. Οι άνθρωποι που μεταφέρω
με το λεωφορείο και τα μέλη του κλαμπ είναι οικογένεια. Είναι
μια δουλειά που με γεμίζει και μου δίνει έναν σκοπό τώρα που
είμαι συνταξιούχος,” λέει ο Max. “Τα χόμπι μου περιλαμβάνουν
ενασχόληση με τα εγγόνια μου καθώς και αγωνιστικά περιστέρια,
με τα οποία ασχολούμαι για πάνω από 20 χρόνια.”
Ο Max μιλά Πολωνικά και ήταν αρτοποιός.

Deb
Η Deb είναι εθελόντρια εδώ και χρόνια. Πρόσφατα, γνώρισε την Dana,
πελάτισσα του Προγράμματος Επισκεπτών Κοινότητας, η οποία έπαθε
εγκεφαλικό. Η κινητικότητά της περιορίζεται σε λίγα βήματα με τη
βοήθεια περπατούρας.
“Παίρνω την Dana μία φορά την εβδομάδα και πηγαίνουμε βόλτα με
το αυτοκίνητο. Σταματάμε σε μια καφετερία για να πιούμε καφέ και
καμιά φορά για γεύμα. Κάθε φορά βρίσκω μια διαφορετική τοποθεσία
για αλλαγή τοπίου ή για βόλτα για ψώνια. Η Dana είναι χαρούμενη που
πηγαίνει οπουδήποτε έξω από το σπίτι της,” λέει η Deb. “Σιγά-σιγά,
παρατήρησα μια αλλαγή στη Dana. Όταν φτάνω, πάντα χαμογελά και
ανυπομονεί να φύγουμε.”
Μια φορά, η Dana ευχαρίστησε την Deb και την ρώτησε γιατί την βοηθά.
Η Deb απάντησε: “ Dana, γιατί όχι;”
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Κοινοτική Εκπαίδευση για Ενηλίκους

Προφίλ προσωπικού

Οι κάτοικοι του Δήμου Maribyrnong δικαιούνται έξι
σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων στο διαδίκτυο και
κατάρτιση για τη βελτίωση της σταδιοδρομίας τους.

Vesna Trampevska Talevska
Υπάλληλος Υποστήριξης ICT
και Συντονίστρια ACFE

“Διάλεξα τη σειρά μαθημάτων Σταδιοδρομίες στη
Φροντίδα Ηλικιωμένων, επειδή η 73χρονη πεθερά
μου μετακόμισε από τη Βραζιλία για να μείνει μαζί
μας,” λέει η Thelma, πρώην συμμετέχουσα και τώρα
Υπάλληλος Επείγουσας Ανακούφισης στο AMCS.
“Ήθελα να τη βοηθήσω. Δεν μιλά καθόλου Αγγλικά.”

Σταδιοδρομίες στη Φροντίδα Ηλικιωμένων
Αναβαθμίστε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες
στον κλάδο οικιακής φροντίδας.
Ώρα: Σάββατα 10 πμ – 2 μμ
Συχνότητα: Έξι συνεδρίες, τεσσάρων ωρών η
καθεμιά. Συνολικά 24 ώρες.

Δρόμοι Απασχόλησης
Μάθετε για ευκαιρίες απασχόλησης και αποκτήστε
δεξιότητες για να βρείτε αμειβόμενη εργασία.
Ώρα: Αναμένεται επιβεβαίωση
Συχνότητα: Πέντε συνεδρίες, τριών ωρών η καθεμιά.
Συνολικά 15 ώρες.

Εισαγωγή στο Λογισμικό ΜΥΟΒ
Ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές και λογιστικές
εργασίες, όπως έκδοση αποδείξεων, κατάρτιση
προϋπολογισμών και καταστάσεις μισθοδοσίας.
Ώρα: Σάββατα 10 πμ – 2 μμ
Συχνότητα: Πέντε συνεδρίες, τεσσάρων ωρών η
καθεμιά. Συνολικά 20 ώρες.

Μαθήματα Πολυπολιτισμικής Ηγεσίας
Μάθετε πώς να υποβάλλετε αιτήσεις για
κυβερνητική χρηματοδότηση και για τις υπηρεσίες
υποστήριξης που διατίθενται στον τομέα των μη
κερδοσκοπικών οργανισμών.
Ώρα: Τρίτες 5 μμ – 9 μμ, Σάββατα 1 μμ – 5 μμ
Συχνότητα: Οκτώ συνεδρίες, τεσσάρων ωρών η
καθεμιά συν μία τρίωρη συνεδρία. Συνολικά 35 ώρες.

8

Φιλία

Πλοήγηση στο Microsoft Office
Microsoft Word, PowerPoint, Excel και Outlook.
Ώρα: Τετάρτες και Παρασκευές, 10 πμ – 2 μμ ή 5
μμ – 9 μμ
Συχνότητα: Πέντε συνεδρίες, τεσσάρων ωρών η
καθεμιά. Συνολικά 20 ώρες.

Δεξιότητες για Εργασία και Σπουδές
Βελτιώστε τις δεξιότητές σας στην
ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά
και προσδιορίστε τους στόχους της
σταδιοδρομίας σας.
Ώρα: Πέμπτες και Παρασκευές, 10 πμ – 2 μμ και
5 μμ – 9 μμ
Συχνότητα: 35 συνεδρίες, τεσσάρων ωρών η
καθεμιά. Συνολικά 140 ώρες.
Η Thelma επίσης ολοκλήρωσε τα Μαθήματα
Πολυπολιτισμικής Ηγεσίας. “Τα μαθήματα μού
έφεραν όχι μόνο γνώση και πάθος, αλλά και
μια απίστευτη θέση εργασίας στο AMCS,” λέει.
“Θα είναι ευγνώμων για πάντα. Το να βοηθώ
ανθρώπους με κάνει ευτυχισμένη.”
Για να πληροίτε τα κριτήρια επιλογής, πρέπει να
είστε Αυστραλός ή Νεοζηλανδός Πολίτης ή να
έχετε βίζα μονίμου κατοίκου στην Αυστραλία.
Για ερωτήσεις επικοινωνήστε με τη Vesna,
Συντονίστρια ACFE, στο
training@amcservices.org.au, 0422 226 105 ή
(03) 9689 9170.

1. Πόσο καιρό εργάζεσαι στο AMCS;
Άρχισα τον Δεκέμβριο 2016 ως εκπαιδεύτρια,
παραδίδοντας μαθήματα ICT (Τεχνολογίας Πληροφοριών
και Επικοινωνίας) για iPad και υπολογιστές.
2. Μίλησέ μας για τον ρόλο σου.
Έχω δύο ρόλους — Υπάλληλος Υποστήριξης ICT
και Συντονίστρια ACFE (Εκπαίδευση Ηλικιωμένων,
Κοινότητας και Περαιτέρω).
Υπάλληλος Υποστήριξης ICT
Φροντίζω τον εξοπλισμό γραφείου και βοηθώ το
προσωπικό να συνδέεται σε απομακρυσμένη επιφάνεια
εργασίας και εφαρμογές λογισμικού, και επισκευάζω
οτιδήποτε δεν λειτουργεί. Το καλύτερο επίτευγμά
μου είναι η προμήθεια ταμπλετών Samsung σε 125
Υπαλλήλους Υποστήριξης και η εκπαίδευσή τους σ’
αυτές, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας τους.
Συντονίστρια ACFE
Το AMCS είναι πάροχος Τοπικής Μάθησης,
ο οποίος προσφέρει έξι δωρεάν σειρές
μαθημάτων, επαγγελματικά αναγνωρισμένες,
για μόνιμους κατοίκους και πολίτες
της Αυστραλίας που ζουν στον Δήμο
Maribyrnong. Βοηθάμε τους σπουδαστές
να εξερευνήσουν επιλογές για τις
σταδιοδρομίες τους και την
επαγγελματική τους εξέλιξη.
Συνεργάζομαι με
κοινοτικά κέντρα,

βιβλιοθήκες, γειτονικούς Δήμους και
παρόχους.
3. Μίλησέ μας για τον εαυτό σου.
Το 2013, ήρθα στην Αυστραλία από τη
Βόρεια Μακεδονία. Μιλώ Μακεδονικά,
Σερβικά, Κροατικά και λίγα Ρωσικά και
Ιταλικά. Το γεγονός ότι είμαι πολύγλωσση
με βοηθά στις σχέσεις μου με πελάτες και
Υπαλλήλους Υποστήριξης.
Ο γιος μου, ο Vasilij, είναι έξι ετών και η
κόρη μου, η Niki, είναι 19 μηνών.
Τα χόμπι μου είναι τα δικά τους χόμπι —
χρωμάτισμα, γράψιμο, διάβασμα, βόλτες
στο πάρκο, παζλ, κινούμενα σχέδια, ταινίες
και παιχνίδια. Μας αρέσουν η ύπαιθρος, τα
ταξίδια και οι επισκέψεις σε διαφορετικά
μέρη.
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Παρουσιάζοντας...
Πρόγραμμα Ημερήσιας Ανάπαυλας
στο Κέντρο, στα Νότια
Το Πρόγραμμα Ημερήσιας Ανάπαυλας στο Κέντρο
προσφέρει στους φροντιστές ένα διάλειμμα για να
φροντίσουν για τη δική τους υγεία και ευεξία, ενώ το
AMCS υποστηρίζει τα εξαρτημένα από αυτούς άτομα
με δραστηριότητες όπως ήπιες ασκήσεις, τραγούδι,
χορό, χειροτεχνία, μαγειρική, προσκεκλημένους
ομιλητές, παιχνίδια και εκπαίδευση στην τεχνολογία.

Ομάδα Ανάπαυλας Σρι Λάνκα και
Νότιας Ινδίας

Το AMCS βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
παρουσιάσει δύο νέες ομάδες στη Νότια Περιφέρεια
της Μελβούρνης.

Τρίτες, 10:00 πμ – 2:30 μμ

Ομάδα Ανάπαυλας
Ανατολικοευρωπαίων
Για αποδέκτες φροντίδας με καταγωγή από την
Ανατολική Ευρώπη.

Ώρα:
Παρασκευές, 10:00 πμ – 2:30 μμ

Επικοινωνία:
Beata Radloff
Συντονίστρια Ομάδας Ανάπαυλας
Κινητό: 0403 165 648
Email: beata.radloff@amcservices.org.au

Για αποδέκτες φροντίδας με καταγωγή από τη Σρι
Λάνκα ή τη Νότια Ινδία.

Ώρα:
Επικοινωνία:
Nalika Ahangamaa
Συντονίστρια Ομάδας Ανάπαυλας
Κινητό: 0403 158 359
Email: nalika.ahangama@amcservices.org.au

Διεύθυνση:
Παιδικό Κέντρο James Cook
55-63 James Cook Drive
Endeavour Hills VIC 3802
Χάρις στην επιδότηση εκ μέρους της
Αυστραλιανής Κυβέρνησης, ισχύει μόνο μια μικρή
εβδομαδιαία χρέωση. Παρέχεται μεταφορά
και φαγητό προσαρμοσμένο στις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες.

Πρόγραμμα Ψηφιακής Καθοδήγησης και
Ψηφιακών Φίλων
Το AMCS προσφέρει δωρεάν κατάρτιση για
εθελοντές, ώστε να καθοδηγούν ηλικιωμένους από
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα για να αποκτήσουν
νέες ψηφιακές δεξιότητες.
Η Ursula, μια 80χρονη ενεργή ηλικιωμένη και
πρωταρχική φροντίστρια του συζύγου της, του Piya,
λατρεύει να αναμιγνύεται με την κοινότητα. Κατά
τη διάρκεια του λοκντάουν εξαιτίας του COVID-19
τον Μάρτιο 2020, είδε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο
γι’ αυτό το πρόγραμμα. Επικοινώνησε με την
Συντονίστρια Προγράμματος, τη Nalika, κοντά στα
84α γενέθλια του Piya. Η Nalika πρότεινε ένα πάρτι
στο Zoom, για να γιορτάσουν με τους αγαπημένους
τους.
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Αφού η Ursula έμαθε το Zoom από τον ψηφιακό
της μέντορα, συμμετείχε σε άλλα διαδικτυακά
προγράμματα κοινοτικής συμμετοχής του AMCS και
έκανε πολλούς φίλους. Η σύνδεση στο διαδίκτυο της
έχει δώσει την ευκαιρία να απολαμβάνει τα χόμπι
της, ενώ συγχρόνως φροντίζει τον Piya.
Οι μέντορες λαμβάνουν:
•

μαθησιακές πηγές πληροφοριών και οδηγούς

•

Κουπόνια Coles

•

βεβαίωση ολοκλήρωσης κατάρτισης

•

ποινικό μητρώο (υποχρεωτικό)

•

παρακολούθηση και συνεχή υποστήριξη

Ενώ οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν:
•

βασική τεχνολογία

•

βιντεοκλήσεις

•

χρήση iPad

•

Microsoft Office

“Ο μέντοράς μου ήταν φιλικός και με βοήθησε να
μάθω την εφαρμογή My Aged Care. Τώρα ξέρω πώς
να κάνω τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο και
να παραγγέλλω με αυτοπεποίθηση τοπικό φαγητό,”
λέει η Geetha, πρώην συμμετέχουσα στο πρόγραμμα.

Φωτογραφία: Η Nalika και η Ursula

Η Geetha είναι τώρα μέντορας. “Αρχικά αρνήθηκα
και φοβόμουν να γίνω μέντορας. Μετά τη συμμετοχή
μου σε μια διαδικτυακή εκδήλωση, απέκτησα την
αυτοπεποίθηση για να βοηθήσω άλλους. Τώρα
νιώθω δυνατή. Ξέρω πού να πάω, αν έχω ένα
πρόβλημα στο διαδίκτυο.”
Οι ηλικιωμένοι είναι ευπρόσδεκτοι στο Πρόγραμμα
Ψηφιακής Καθοδήγησης και οι εθελοντές
ενθαρρύνονται να γίνουν ψηφιακοί μέντορες.
Επικοινωνήστε με τη Nalika στο
nalika.ahangama@amcservices.org.au ή στο
τηλέφωνο 0403 158 359.
Φιλία 11

Επέτειοι προσωπικού και εθελοντών —
Μάιος-Ιούνιος 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 την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου.
Προσωπικό

Diaz Alvarez, Sonia

2 χρόνια τον Ιούνιο

Czajkowski, Jolanta

20 χρόνια τον Μάιο

Eid Saade, Salwa

7 χρόνια τον Μάιο

Dygut, Magdalena
Kapelan, Helen
Serafin, Andrzej
Smalec, Marek
Touma, Georgette

5 χρόνια τον Μάιο
5 χρόνια τον Μάιο
5 χρόνια τον Ιούνιο
10 χρόνια τον Μάιο
5 χρόνια τον Ιούνιο

Groves, Stella

1 χρόνος τον Μάιο

Halman, Kadriye

1 χρόνος τον Μάιο

Harasimowicz, Julia

12 χρόνος τον Μάιο

Heales, Denise

3 χρόνια τον Ιούνιο

Krstov, Sinisha

3 χρόνος τον Μάιο

Nunez De Moreno, Sonia

4 χρόνος τον Μάιο

Piovesan, Dalida

1 χρόνος τον Μάιο

Volunteers

Boberska, Joanna

1 χρόνος τον Ιούνιο

Pysk, Irena

4 χρόνια τον Ιούνιο

Civitico, Elizabeth

2 χρόνια τον Μάιο

Zacharski, Andrzej

2 χρόνια τον Ιούνιο

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)

Σημείωση: Η ασφάλεια των πελατών, των εθελοντών του προσωπικού και των κοινοτικών ομάδων είναι προτεραιότητα για το
AMCS. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο ελήφθησαν πριν από την πανδημία. Γι’ αυτό, δεν
απαιτούνταν η τήρηση αποστάσεων.

