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W tym numerze:
Środowiskowa Edukacja
Dorosłych

Mentoring cyfrowy dla
seniorów

Wsparcie dla Opieki
Domowej - proces oceny

Krajowy Tydzień
Wolontariatu

Nowy Program Opieki Dziennej w Ośrodkach na Południu.
Dbamy, wspieramy, dajemy siłę

Wiadomość od Dyrektora Naczelnego
Serdecznie witamy w czerwcowym wydaniu
biuletynu AMCS. Mam nadzieję, że przygotowują
się Państwo na nadejście chłodów i oddają
przyjemnym zajęciom pod dachem.

zapewnić opiekę i wsparcie. Jeżeli tylko będziemy
mogli pomóc, zrobimy to.
Kochamy swoją pracę i chętnie wesprzemy
każdego, kto może skorzystać z naszej opieki.

W tym miesiącu skupiamy się na temacie przyjaźni.
W tym biuletynie zobaczą też Państwo zdjęcia
i historie z majowego Krajowego Tygodnia
Wolontariatu. Dziękujemy naszym niesamowitym
wolontariuszom, którzy tak bardzo troszczą
się o seniorów i ich społeczności. Bez nich nie
moglibyśmy pomóc tylu ludziom.
Cieszymy się mogąc zaoferować seniorom więcej
bezpośrednich grup i sesji, włącznie z wycieczkami
po atrakcjach Stanu Wiktorii, takich jak Bendigo i
Hepburn Springs.
Opiekunowie, wolontariusze i klienci przekazali
bardzo pozytywne opinie.
Jak zawsze, prosimy by uważać na
bezpieczeństwo. Zawsze jesteśmy dostępni by

Elizabeth Drozd
CEO, AMCS

Przedstawiamy członka
personelu
Vy Huynh
Jak długo pracujesz w AMCS?
Rok i miesiąc.
Opowiedz nam o swojej roli.
Pomagam klientom w różnych zadaniach
— pielęgnacji osobistej, opiece domowej,
towarzystwie i przejazdach na wizyty, np. do
szpitala i na zakupy.
Lubię pomagać ludziom, zwłaszcza seniorom.
Jeszcze kiedy żyła moja babcia, zasugerowała
mi taki pomysł na karierę zawodową. Lubię
też kontakt z różnymi kulturami i chętnie uczę
się od seniorów, m.in. od uroczej pani Janac,
opisanej w tym wydaniu biuletynu.
2

Przyjaźń

Kącik pielęgniarki —
przy wsparciu
właściwych ludzi nie ma
rzeczy niemożliwych
Cierpienie dotyka świata i ludzi. Pragniemy
życzliwości bardziej niż kiedykolwiek. Przyjaźń
pomaga osobom cierpiącym na choroby i
problemy ze zdrowiem psychicznym oraz
tym, którym brakuje pracy i kontaktów
międzyludzkich.
Seniorzy są zagrożeni popadnięciem w
niekorzystną sytuację lub izolację społeczną.
Relacja oparta na wzajemnym szacunku,
w której mogą dzielić się swoją mądrością,
poprawia ich poczucie własnej wartości.
W 2017 roku Uniwersytet stanu Michigan
przeprowadził wywiady z 7500 respondentami,
badając kwestię czy przyjaciele są ważniejsi niż
rodzina? — „Respondenci, którzy zgłosili iż mają
silne wsparcie ze strony przyjaciół, zgłaszali też,
iż czują się szczęśliwsi”.
Opieka przybiera różne formy — życzliwości,
hojności, uprzejmości, wrażliwości,
przebaczenia i współczucia dla tych, którym
gorzej się powiodło. Oferując towarzystwo
pomagamy innym i rozumiemy, kiedy
potrzebują wsparcia.

zwiększa ryzyko śmierci w równym stopniu co
wypalanie 15 papierosów dziennie lub bycie
alkoholikiem”.
Samotność może również wywoływać zaburzenia
snu, wysokie ciśnienie krwi, bóle mięśni, bóle
głowy i osłabienie układu odpornościowego,
prowadzi do częstych chorób.
Niezależnie od tego, czy jesteś wolontariuszem w
lokalnej organizacji charytatywnej, czy okazujesz
empatię komuś, kto przeżywa trudne chwile,
przyjaźń pozytywnie wpływa na życie człowieka.

Badanie z 2010 roku sfinansowane przez
Uniwersytet Brigham Young wykazało, że
„samotność

Lubię pracować w AMCS. Personel jest miły,
bezproblemowy, zorganizowany i pomocny. Firma
oferuje mnóstwo szkoleń i mini kursów doskonalących
naszą pracę i wiedzę.
Powiedz nam coś o sobie.
Mówię po wietnamsku. Lubię chodzić do kina, restauracji
i kawiarni. Zawsze staram się utrzymywać jak najlepszy
stan zdrowia i sprawności. Wykorzystuję życie najlepiej jak
mogę, ciesząc się każdym spotkaniem z innymi ludźmi.
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Poznaj Maria Janac
Klientkę Pakietu Opieki Domowej
Maria wiodła ciekawe życie i mówi płynnie po
węgiersku, serbsku i angielsku, a rozumie także
polski i rosyjski.

mówi. „Był najmłodszy w rodzinie i wychowywały
go siostry. Rozpuściły go, a ja musiałam to
kontynuować”.

„Urodziłam się w części Serbii, która przed
pierwszą wojną światową należała do Węgier”
- wyjaśnia. „Językiem używanym w mojej wsi i
szkole był węgierski. Nawet nauczyciele nie znali
serbskiego”.

Wkrótce po ślubie trafił do wojska w Bośni.

Jej matka zajmowała się domem, a ojciec
zmarł, kiedy była dzieckiem. Po wybuchu wojny
często brakowało im jedzenia i musiała stać w
kolejkach po chleb i mleko. W wieku szesnastu
lat pracowała jako gospodyni i nauczyła się
serbskiego.

Z powodu problemów ze zdrowiem Maria nie
mogła mieć dzieci.

Kiedy Maria poznała George’a
Chociaż Maria miała już wcześniej chłopaków,
przyszłego męża poznała na potańcówce i
wyszła za niego sześć miesięcy później, w wieku
dziewiętnastu lat.
„George był normalnym, przyziemnym facetem” -
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„Odwiedziłam go dwukrotnie, jadąc 600 km
nocnym pociągiem. Kiedy człowiek jest młody,
wytrzyma wszystko”- wspomina.

Emigracja do Australii
W 1966 roku Maria i George wyemigrowali do
Australii, gdzie miała kuzyna, który przyjął ich w
swoim maleńkim domu.
„Mieszkaliśmy tam w siedmioro. Byliśmy
szczęśliwi w Australii. Później przez sześć
miesięcy wynajmowaliśmy mieszkanie”- mówi.
„Kiedy zaoszczędziliśmy wystarczająco dużo
pieniędzy, zbudowaliśmy dom, nawet mój brat
odwiedził wtedy Australię”.

W chwili przyjazdu nie znała ani słowa po
angielsku, ale w ciągu dwu lat, chodząc do kina,
oglądając telewizję i uczęszczając do szkoły
wieczorowej nauczyła się go.
„Na początku, kiedy potrzebowałam jakichś
drobnych towarów, używałam gestów by
pokazać co chcę kupić” - wspomina.

Praca od 9 do 17
„Kiedy miałam 29 lat otworzyliśmy z George’em
sklep mięsny. On miał wtedy trzydzieści jeden lat
i pracował na zewnątrz przy kiełbasach, w czasie
kiedy ja sprzedawałam w środku”- mówi. „Przez
większość życia pracowałam w delikatesach
zajmując się jedzeniem”.

Życie, jakie znamy
Po pięćdziesięciu siedmiu latach małżeństwa
Maria niestety straciła męża, ale nadal spędza
czas z przyjaciółką z dzieciństwa.

Na początku lat czterdziestych Maria spróbowała
swoich sił w haftowaniu gobelinów, przy użyciu
delikatnego haftu krzyżykowego. „Nauczył mnie
tego mój brat. Raz mi pokazał jak się to robi i
spodobało mi się”- wyjaśnia. „Dał mi drewnianą
grafikę przedstawiającą konie”.
Jej dom zdobi siedem sztuk, a kilka kolejnych
podarowała znajomym.

Pod opieką AMCS
„Jestem na wpół sparaliżowana, mam słaby
wzrok, a moja prawa ręka i noga są prawie
bezwładne” - mówi. „Nie mam pojęcia, jak
poradziłabym sobie bez AMCS. Moja opiekunka,
Vy, utrzymuje mój dom w czystości i zmienia
prześcieradła. Jest miła i dobrze się dogadujemy.
Przeszłam operację barku i skierowano mnie na
fizjoterapię. To prawdziwe szczęście, że mam
taką pomoc ”.

„Urodziłyśmy się w podobnym czasie, w
sąsiednich chatach węgierskiej wioski” - mówi.
„Co tydzień udajemy się na wspólne zakupy,
kupujemy wówczas jedzenie i ubrania. Mam dużo
ubrań. Jej córka jest moim pełnomocnikiem”.

Przyjaźń
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Zrozumienie procesu oceny My Aged Care
Większość starszych Australijczyków woli
mieszkać we własnych domach niż w
placówkach dla seniorów. Wsparcie Domowe
AMCS zachęca seniorów do przejęcia kontroli
nad własnym życiem i spędzania czasu z rodziną
i przyjaciółmi. Aby móc świadczyć wsparcie, My
Aged Care przeprowadza pełny przegląd potrzeb
zdrowotnych i społecznych, poprzez ocenę
realizowaną przez wykwalifikowanego specjalistę.
Lista oczekujących na Home Care Support jest
długa. Najlepszy czas na sprawdzenie dostępnych
opcji jest teraz.
„Prawie 100 000 osób (w Australii) czeka na przydział
Pakietu Opieki Domowej. W ciągu ostatnich dwu lat
28 000 oczekujących zmarło przed przyznaniem
pakietu”- mówi Claire O’Neil, należąca do gabinetu
cieni Minister ds. Opieki nad Seniorami.
W porównaniu z osobami oczekującymi krócej
niż 30 dni na przydział pakietu Opieki Domowej
(ang. Home Care Support), seniorzy należący
do innych grup kulturowych i językowych
(ang. culturally and linguistically diverse CALD), zarówno mieszkający z rodzinami, jak
i z zatwierdzonym przydziałem do placówki
opiekuńczej, czekają zazwyczaj przeszło sześć
miesięcy (Journal of Nutrition, Health and Aging,
2018). Zdarza się, że seniorzy ze środowisk
wielokulturowych odmawiają przyjęcia Pakietu
Wsparcia Domowego ponieważ krępują się, by
opiekę zapewniał im ktoś spoza rodziny lub ktoś
nieznający ich kultury.
„AMCS przywiązuje dużą wagę do różnorodności
i integracji” - mówi dyrektor generalny AMCS
Elizabeth Drozd. „Nasze główne usługi
koncentrują się na wspieraniu seniorów z różnych
środowisk kulturowych poprzez zapewnienie im
praktycznej pomocy, dzięki której mogą nadal
mieszkać we własnych domach”.

Osoba przeprowadzająca ocenę może zapytać o:
•

bieżące wsparcie i to czy będzie ono
kontynuowane

•

problemy w zakresie zdrowia i stylu życia

•

codzienne zadania i aktywności w domu

•

problemy z pamięcią

•

bezpieczeństwo domowe i osobiste

•

zajęcia z rodziną i członkami społeczności

„W przypadku osób starszych zdarza się, że nie mówią
zbyt dobrze po angielsku” - mówi Caterina, klientka
programu pomocy domowej (Commonwealth
Home Support Programme - CHSP)
Bariery językowe i dostęp do usług, często
kojarzone są z byciem ciężarem, co może
opóźnić przyjęcie wsparcia lub prowadzić do jego
odrzucenia. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo
zakwalifikowania się, w procesie oceny należy
udzielić szczegółowych i dokładnych odpowiedzi.
Seniorzy często twierdzą, że radzą sobie
dostatecznie z wykonywaniem codziennych
zadań lub bagatelizują czynności, których już nie
mogą wykonać. W rzeczywistości mogą mieć
problemy ze ścieleniem łóżka, braniem prysznica
lub higieną, przygotowywaniem posiłków lub
wizytami lekarskimi ze względu na problemy z
poruszaniem się.
Oceniający potrzebuje precyzyjnych informacji na
temat obszarów wymagających wsparcia. Każdy
zasługuje na wysokiej jakości opiekę i możliwość
jak najdłuższego samodzielnego i bezpiecznego
życia w domu.
„Mój pracownik wsparcia mówi po arabsku. Pomaga
mi to. Łatwiej jest mi wyjaśnić, czego potrzebuję”mówi George, klient pakietu opieki domowej.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie oceny, skontaktuj się z Sinishą, Menadżerem ds. Dostępu i
Zaangażowania (ang. Manager Access and Engagement), pisząc na adres e-mail sinisha.krstov@
amcservices.org.au lub dzwoniąc pod nr (03) 8371 2304.
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Krajowy Tydzień
Wolontariatu - 17 - 23
maja 2021
To prawdziwe szczęście, że mamy przeszło 140
pełnych pasji wolontariuszy, którzy poświęcają
swój czas na wspieranie seniorów zagrożonych
izolacją społeczną i pomagają AMCS osiągnąć
naszą wizję sprawiedliwego społeczeństwa
wielokulturowego.
Aby zostać wolontariuszem należy
zgłosić się pisząc na adres e-mail
volunteer@amcservices.org.au lub zadzwonić
do recepcji pod nr (03) 9689 9170 i poprosić do
telefonu Milenę, Michelle lub Sheren.

Marta
W trakcie lockdownów Marta regularnie
dzwoniła do Haliny, klientki Pakietu Opieki
Domowej. Chociaż Marta nie prowadzi
samochodu, ponieważ ma dostęp do
ograniczonej komunikacji miejskiej, to
nieustannie znajduje sposoby na to, by
dostarczyć Halinie, jej ulubione nasturcje.

Max
Max zaczął odwiedzać seniorów dwa lata temu, a teraz wozi
autobusem klientów AMCS z grup korzystających z ośrodków
opieki dziennej i pomocy w zakupach.
Wraca co tydzień i pomaga w kuchni Grupy opieki
tymczasowej.
„Lubię wolontariat. Ludzie, których wożę i członkowie klubu
są niczym rodzina. To satysfakcjonująca praca, która daje mi
na emeryturze poczucie celu”- mówi Max. „Moje hobby to
spędzanie czasu z wnukami i gołębiami pocztowymi, którymi
zajmuje się od ponad 20 lat”.
Max mówi po polsku i wcześniej pracował, jako piekarz.

Deb
Deb jest wolontariuszką od lat. Niedawno poznała Danę, klientkę
programu odwiedzin środowiskowych (ang. Community Visitors
Scheme), która przeszła udar. Jej mobilność jest ograniczona do
kilku kroków wykonywanych przy pomocy chodzika.
„Co tydzień odbieram Danę i jedziemy na przejażdżkę.
Zatrzymujemy się na kawę w kawiarni, a czasem na lunch. Za
każdym razem znajduję inne miejsce by pokazać jej inną scenerię
lub robimy wyprawę na zakupy. Dana jest szczęśliwa, zawsze
gdy może wyrwać się z domu”- mówi Deb. „Powoli zauważyłam
zmianę w Danie. Kiedy przyjeżdżam, jest zawsze uśmiechnięta i
chętna do wyjścia”.
Pewnego razu Dana podziękowała jej i zapytała, dlaczego Deb to robi.
Deb odpowiedziała: „Dana, czemu nie?”
Przyjaźń
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Środowiskowa Edukacja Dorosłych
Mieszkańcy dzielnicy Maribyrnong mogą brać
udział w sześciu kursach i szkoleniach online,
które mogą im pomóc w poprawie kariery
zawodowej.
„Wzięłam udział w kursie Praca przy Opiece nad
Seniorami (ang. Careers in Aged Care), ponieważ
moja 73-letnia teściowa przyjechała z Brazylii,
aby zamieszkać z nami” - mówi Thelma, była
uczestniczka, a obecnie Pracownik ds. Pomocy
Doraźnej (ang. Emergency Relief Officer) AMCS.
„Chciałam jej pomóc. Teściowa nie mówi po
angielsku”.

Praca przy Opiece nad Seniorami (ang.
Careers in Aged Care)
Rozwiń swoje kompetencje zawodowe w branży
opieki domowej.
Czas: soboty od 10:00 do 14:00
Częstotliwość: sześć sesji po cztery godziny.
Łącznie 24 godziny.

Ścieżki zatrudnienia (ang. Employment
Pathways)
Dowiedz się więcej o możliwościach pracy i
zdobądź umiejętności potrzebne do podjęcia
pracy zarobkowej.
Czas: do potwierdzenia
Częstotliwość: pięć sesji po trzy godziny. Łącznie
15 godzin.

Wprowadzenie do oprogramowania MYOB
(ang. Introduction to MYOB Software)
Naucz się wykonywania zadań z zakresu finansów
i księgowości, jak opracowywanie budżetu i listy
płac.
Czas: soboty od 10:00 do 14:00
Częstotliwość: pięć sesji po cztery godziny.
Łącznie 20 godzin.

Multicultural Leadership Course
Dowiedz się, jak ubiegać się o środki rządowe i
usługi wsparcia dostępne w sektorze non-profit.
Czas: wtorki 17:00 - 21:00, soboty 13:00 - 17:00
Częstotliwość: osiem sesji po cztery godziny plus
jedna sesja trzygodzinna. Łącznie 35 godzin.
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Korzystanie z pakietu Microsoft
Office (ang. Navigating
Microsoft Office)
Microsoft Word, PowerPoint, Excel i
Outlook.
Czas: środy i piątki w godz. 10:00 - 14:00
lub 17:00 - 21:00
Częstotliwość: pięć sesji po cztery godziny.
Łącznie 20 godzin.

Umiejętności potrzebne do pracy i nauki
(ang. Skills for Work and Study)
Popraw swoje umiejętności w zakresie czytania,
pisania i matematyki oraz określ swoje cele
zawodowe.
Czas: czwartki i piątki w godz. 10:00 - 14:00 lub
17:00 - 21:00
Częstotliwość: 35 sesji po cztery godziny.
Łącznie 140 godzin.
Thelma także ukończyła Kurs Wielokulturowego
Przywództwa. „Zajęcia dały mi nie tylko wiedzę
i pasję, ale także niesamowitą pracę w AMCS” mówi. „Będę dozgonnie wdzięczny. Pomaganie
ludziom daje mi radość”.
Aby się zakwalifikować, trzeba być
obywatelem Australii lub Nowej Zelandii albo
posiadać wizę na stały pobyt w Australii. W
przypadku pytań prosimy o kontakt z Vesną,
koordynatorem ACFE, na adres e-mail
training@amcservices.org.au, lub telefonicznie
pod nr tel. 0422 226 105 lub (03) 9689 9170.

Staff profile
Vesna Trampevska Talevska
Specjalista ds. Wsparcia ICT i
koordynator ACFE
1. Od kiedy pracujesz w AMCS?
Zaczęłam w grudniu 2016 roku, jako trener prowadząc
kursy ICT (Technologia Informacyjno Komunikacyjna)
dla użytkowników iPadów i komputerów.
2. Opowiedz nam o swojej roli.
Mam dwie role - Specjalista ds. Wsparcia ICT i
Koordynatora ACFE (Wiek, Społeczność i Dalsza
Edukacja).
Specjalista ds. Wsparcia ICT
Zajmuję się sprzętem biurowym i pomagam
pracownikom w logowaniu się do zdalnego pulpitu,
korzystaniu z aplikacji i naprawiam wszystko, co
nie działa. Moim największym osiągnięciem jest
dostarczenie tabletów Samsung 125 pracownikom
wsparcia i przeszkolenie ich z obsługi, co ułatwiło
im pracę.
Koordynator ACFE
AMCS to dostawca usług lokalnej edukacji,
oferujący sześć bezpłatnych, uznanych
kursów branżowych dla obywateli i stałych
mieszkańców Australii, mieszkających w
Maribyrnong. Uczestnicy kursu poznają
opcje rozwoju kariery i możliwości
rozwoju zawodowego.
Współpracuję z domami

kultury, bibliotekami, sąsiednimi
gminami i dostawcami.
3. Opowiedz nam o sobie
W 2013 roku przyjechałam do Australii
z Macedonii. Mówię po macedońsku,
serbsku, chorwacku, trochę po rosyjsku
i włosku. Wielojęzyczność pomaga
mi nawiązywać interakcje z klientami i
opiekunami.
Mój syn Vasilij ma sześć lat, a moja
córka Niki - 19 miesięcy. Mamy z
dziećmi wspólne hobby: kolorowanie,
pisanie, czytanie, spacery do parku,
układanki, kreskówki i filmy oraz gry.
Uwielbiamy spędzać czas na świeżym
powietrzu, podróżować i odwiedzać
różne miejsca.

Przyjaźń
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Przedstawiamy...
Program Opieki Dziennej w
Ośrodkach na Południu.
Program Opieki Dziennej w Ośrodkach zapewnia
stałym opiekunom przerwę, pozwalającą zadbać
o własne zdrowie i samopoczucie, w czasie gdy
AMCS wspiera ich podopiecznych zapewniając im
zajęcia, takie jak łagodne ćwiczenia, śpiew, taniec,
rzemiosło, gotowanie, spotkania z zaproszonymi
gośćmi, gry i szkolenia z nowoczesnych
technologii.

Grupa opieki dziennej dla osób ze
Sri Lanki i południowych Indii

AMCS cieszy się mogąc ogłosić otwarcie dwóch
nowych grup w południowym regionie Melbourne.

Kontakt:

Grupa opieki dziennej dla osób z
Europy Wschodniej
Dla podopiecznych pochodzących z Europy
Wschodniej.

Godzina:
Piątki 10:00 - 14:30

Kontakt:
Beata Radloff
Koordynator grupy opieki dziennej
Kom.: 0403 165 648
E: beata.radloff@amcservices.org.au

Dla podopiecznych pochodzących ze Sri Lanki
lub z południowych Indii.

Godzina:
Wtorki 10:00 - 14:30
Nalika Ahangama
Koordynator grupy opieki dziennej
Tel.: 0403 158 359
E: nalika.ahangama@amcservices.org.au

Adres:
James Cook Children’s Centre
55-63 James Cook Drive
Endeavour Hills VIC 3802
Dzięki dotacji rządu australijskiego obowiązuje
tylko niewielka opłata tygodniowa.
Zapewniamy transport i dostosowaną do
potrzeb kulturowych żywność.

Program Mentoringu Cyfrowego i
Kontakty Internetowe
AMCS zapewnia bezpłatne szkolenia dla
wolontariuszy, pomagające im wspieranie
wielokulturowych seniorów i przekazywanie im
nowych umiejętności cyfrowych.
Ursula, 80-letnia aktywna seniorka i główna
opiekunka swojego męża - Piyi, uwielbia kontakty
ze społecznością. W marcu 2020 roku, w czasie
trwającego lockdownu związanego z pandemią
COVID-19, zobaczyła ulotkę tego projektu.
Skontaktowała się z koordynatorem projektu,
Naliką, kiedy zbliżały się 84 urodziny Piya. Nalika
zaproponowała zorganizowanie imprezy przez
Zoom, aby mógł świętować urodziny z bliskimi.
Kiedy Ursula nauczyła się już obsługi Zoom
od swojego cyfrowego mentora, dołączyła do
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innych w prowadzonym przez AMCS programie
zaangażowania społecznego i poznały wielu
znajomych. Umiejętność kontaktowania się
z innymi przez Internet pozwoliła jej czerpać
radość z jej hobby, bez przerywania opieki nad
mężem.
Mentorzy otrzymują:
•

materiały edukacyjne i przewodniki

•

talony Coles

•

certyfikat ukończenia szkolenia

•

policyjną kontrolę karalności (obowiązkowe)

•

dalsze i bieżące wsparcie

Tymczasem seniorzy uczą się:
•

podstaw techniki

•

korzystania z wideokonferencji

•

korzystania z iPada

•

używania Microsoft Office

„Mój mentor był przyjazny i pomógł mi nauczyć
się obsługi aplikacji My Aged Care. Potrafię
już korzystać z bankowości internetowej i bez
trudu zamawiam dania z dostawą do domu od
lokalnych dostawców”- mówi Geetha, która
uczestniczyła w tym programie.

Zdjęcie: Nalika i Ursula

Geetha jest teraz mentorką. „Początkowo
odmówiłam i bałam się zostać mentorką. Po
udziale w wydarzeniu online nabrałam pewności,
w pomaganiu innym. Teraz czuję się silna. Wiem,
dokąd się zwrócić, kiedy napotkam problem
online ”.
Zapraszamy seniorów do dołączenia do
programu Mentoringu Cyfrowego i zachęcamy
wolontariuszy do zostawania cyfrowymi
mentorami. Prosimy o kontakt z Naliką pod
adresem e-mail nalika.ahangama@amcservices.
org.au lub telefonicznie pod nr 0403 158 359.
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Jubileusze pracowników i wolontariuszy od maja do czerwca 2021 r.
Dziękujemy naszym pracownikom i wolontariuszom za ich wielkie poświęcenie i
wsparcie dla seniorów w naszych społecznościach. Wielu z nich, w maju i czerwcu
będzie obchodzić swoje jubileusze.
Personel

Diaz Alvarez, Sonia

2 lata w czerwcu

Czajkowski, Jolanta

20 lat w maju

Eid Saade, Salwa

7 lat w maju

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

5 lat w maju
5 lat w maju
5 lat w czerwcu
10 lat w maju
5 lat w czerwcu

Groves, Stella

1 rok w maju

Halman, Kadriye

1 rok w maju

Harasimowicz, Julia

12 lat w maju

Heales, Denise

3 lata w czerwcu

Krstov, Sinisha

3 lata w maju

Nunez De Moreno, Sonia

4 lata w maju

Piovesan, Dalida

1 rok w maju

Wolontariusze
Boberska, Joanna

1 rok w czerwcu

Pysk, Irena

4 lata w czerwcu

Civitico, Elizabeth

2 lata w maju

Zacharski, Andrzej

2 lata w czerwcu

Biuro w Melbourne

Biuro w 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)

Uwaga: Priorytetem AMCS jest bezpieczeństwo klientów, wolontariuszy, pracowników i grup społecznych.
Większość zdjęć w tym biuletynie została zrobiona przed pandemią. Jeszcze przed wprowadzeniem wymogu
utrzymywania dystansu społecznego.

