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Wiadomość od Dyrektora AMCS 
Witamy w sierpniowym wydaniu biuletynu 
Australian Multicultural Community Services 
(AMCS). Mam nadzieję, że podczas zimowych 
miesięcy było Państwu ciepło i bezpiecznie.  

Tematem przewodnim naszego biuletynu jest 
energia. Zdajemy sobie sprawę z korzyści płynących 
z bycia razem i jesteśmy radzi, że możemy pomóc 
seniorom w nawiązywaniu kontaktów, szczególnie 
poprzez różne zajęcia grupowe, spotkania w kafejce 
internetowej, bingo i lekkie ćwiczenia fizyczne.  

Skutki COVID są nadal odczuwalne i ukazują, jak 
ważne jest szczepienie się, aby pomóc w zwalczaniu 
wirusa. Ja zaszczepiłam się, aby wesprzeć 
społeczność i zachęcam Państwa do zrobienia tego 
samego, gdy tylko będzie to dla Państwa możliwe. 

Jak zawsze, proszę uważać na siebie i pamiętać, 
że jesteśmy po to, aby się Wami opiekować i Was 
wspierać. Jeśli możemy pomóc – pomożemy. 

Kochamy to co robimy i cieszymy się, kiedy możemy 
też pomóc innym osobom, które mogą skorzystać z 
naszej opieki. 

Elizabeth Drozd 
CEO, AMCS

W sierpniu tego roku pani Zofia Sztendur obchodzi 25-lecie 
pracy wolontariackiej w AMCS. Zespół Koordynatorów 
Wolontariatu pogratulował Jej w maju, podczas Krajowego 
Tygodnia Wolontariatu. Kiedyś odwiedzała klientów w 
domach i przychodziła do biura, by pomagać w obowiązkach 
administracyjnych. Teraz odwiedza dwóch klientów, aby 
dotrzymać im towarzystwa i w poniedziałki pomaga naszej Grupie 
Wsparcia Społecznego w każdy poniedziałek w przygotowaniu zajęć 
dla klientów.

“Urodziłam się w Polsce i mówię po polsku. Lubię pomagać Polakom,” - mówi 
Zofia.

Jest ona również usługobiorcą Pakietu Opieki Domowej. W wolnym czasie lubi 
spacery, wycieczki, podróże i spędzanie czasu z rodziną - synem Dariuszem, 
synową Ewą, dwoma wnukami Michałem i Maćkiem i wspaniałą wnuczką Olą. 
Dziękujemy Ci, Zofio.

Wyróżniający się wolontariusz



Możliwe, że Twój doradca ds. Opieki wspomniał o 
planowaniu opieki z wyprzedzeniem.  Nikt nie chce 
myśleć o końcu swojego życia, ale może to pomóc w 
przekazaniu Twoich życzeń. 

Czym jest planowanie opieki z 
wyprzedzeniem?

Planowanie opieki z wyprzedzeniem zapewnia rodzinie 
i lekarzom informacje odnośnie stanu zdrowia i 
osobistych preferencji na ostatnim etapie Twojego życia. 
Zapewnij swojej rodzinie spokój ducha, omawiając 
swoje życzenia. Będzie ona mogła decydować o opiece 
nad Tobą, kiedy Ty nie będziesz mógł tego zrobić.

Kto potrzebuje planu opieki z 
wyprzedzeniem?

Każdy powinien rozważyć plan opieki z wyprzedzeniem, 
niezależnie od wieku i stanu zdrowia, zwłaszcza w 
przypadku:

•  zaawansowanej przewlekłej choroby
•  choroby ograniczającej funkcje życiowe
•  ryzyka demencji lub choroby pokrewnej

Podobnie jak sporządzenie testamentu, planowanie 
opieki z wyprzedzeniem może być po prostu częścią 
Twoich przygotowań do przyszłości. 

Jak sporządzić plan opieki z 
wyprzedzeniem?

Pomyśl o tym, czego chcesz, nie komplikuj tego i bądź 

otwarty w kwestii swoich preferencji dotyczących 
opieki.

Porozmawiaj z bliskimi. Chociaż czasami jest to trudne, 
rozmowy takie wyrażają Twoje życzenia, w tym 
ustalenia dotyczące pogrzebu, wybór pochówku lub 
kremacji i tego, czy chcesz by Cię reanimowano. 

Można wypełnić niezbędne formularze u swojego 
lekarza rodzinnego. W przypadku klientów Pakietu 
Opieki Domowej, prosimy o kontakt z Doradcą ds. 
Opieki. 

Kącik pielęgniarki - Planowanie opieki z wyprzedzeniem

Uwaga:  
Nagrania rozmów dla 

poprawy jakości naszych 
usług i dla celów 
szkoleniowych

Wdrażamy system nagrywania rozmów dla wybranych 
numerów biurowych, aby podnieść jakość naszych usług.

Kiedy zadzwonisz w godzinach pracy, usłyszysz: 
“Dziękujemy za połączenie z Australian Multicultural 
Community Services (AMCS). Ta rozmowa może być 
nagrywana dla celów szkoleniowych i monitoringu. 
Proszę nie rozłączać się i powiadomić nasz personel, jeśli 
nie chcesz być nagrywany.”

Naszym celem jest zapewnienie bardziej przejrzystej 
komunikacji, szybszych rozwiązań i ciągłego doskonalenia 
personelu. 3Energia
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AMCS poszukuje obecnie kobiet liderek, które mogłyby dołączyć do Women Together 
for Safer Pathways (Rządowy program pomocy dla ofiar przemocy domowej). Wywieraj 
pozytywny wpływ na społeczność poprzez przygotowywanie członków społeczności do 
szczepień.

AMCS organizuje bezpłatne warsztaty edukacyjne:

•  Szkolenie informatorów, którzy będą zachęcali członków społeczności do szczepień.

•  Uzyskanie aktualnych informacji odnośnie szczepionki na COVID-19.

•  Poznanie korzyści płynących ze szczepienia na COVID-19. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Isuriką pod adresem isurika.
wijewardhena@amcservices.org.au lub pod numerem 0432 099 369.

Kobiety - liderki społeczności

AMCS zapewnia możliwości uczestnictwa i integracji, 
zdając sobie sprawę z  potrzeb osób starszych z różnych 
środowisk w zakresie opieki i wsparcia. Oddajemy 
seniorom głos, dajemy im aktualne informacje oraz 
wsparcie i opiekę, na które zasługują. 

Jednym z naszych priorytetów jest spełnianie 
niezaspokojonych potrzeb seniorów w zakresie opieki. 
My Aged Care to strona internetowa i linia telefoniczna 
rządu australijskiego, która jest pierwszym punktem 
kontaktowym dla osób powyżej 65 roku życia, dla 
uzyskania informacji na temat usług wsparcia.

Omawianie usług wsparcia i swojej sytuacji 
osobistej przez telefon może być trudne. Osoby 
odizolowane społecznie lub pochodzące ze środowisk 
wielokulturowych są w najtrudniejszej sytuacji i czasami 
nie korzystają z usług.

Oto nasze najważniejsze wskazówki, jak dobrze 
przygotować się do bezpłatnej oceny kwalifikacyjnej My 
Age Care:

•  Przeznacz wystarczająco dużo czasu na rozmowę 
telefoniczną bez zakłóceń.

•  W razie potrzeby upewnij się, że podczas rozmowy 
telefonicznej obecna jest osoba towarzysząca. Może 
to być przyjaciel, członek rodziny lub profesjonalista, 
np. pracownik ds. dostępu i wsparcia (Access 
and Support Worker). Możesz mianować osobę 
wspierającą jako swojego przedstawiciela, jeśli 
wyrazisz na to zgodę.

•  Znajdź lokalną organizację, która może Ci pomóc i 
zapytaj, czy posiada ona Usługi Dostępu i Wsparcia 
lub Specjalistyczne Usługi Wsparcia.

•  Przygotuj informacje takie jak numer karty 
Medicare, sytuacja osobista, warunki mieszkaniowe, 
data urodzenia i stan zdrowia wpływający na Twoją 
niezależność.

•  Jeśli posługujesz się językiem innym niż angielski, 
poproś o tłumaczy finansowanych przez rząd. My 
Aged Care zorganizuje dla Ciebie tłumacza przez 
telefon.

•  Podaj, czy masz preferowanego  usługodawcę/
organizację.

W oparciu o Twoje odpowiedzi i potrzeby w zakresie 
wsparcia, My Aged Care wyśle skierowanie na ocenę 
domową lub kompleksową ocenę opieki nad osobami 
starszymi. Asesor może wydać zgodę na usługi, wystawić 
bezpośrednie skierowania do usługodawców lub 
stworzyć kod(y) skierowania, abyś mógł skontaktować 
się bezpośrednio z preferowanym usługodawcą. Możesz 
liczyć na nasze wsparcie w tym procesie i później.

Po więcej informacji, skontaktuj się z Sinishą Krstov, 
Access and Engagement Manager, pod adresem: sinisha.
krstov@amcservices.org.au lub pod numerem (03) 8371 
2304, albo z MAC pod adresem www.myagedcare.gov.
au lub pod numerem 1800 200 422.

Dostęp do wsparcia w zakresie 
opieki domowej poprzez My 
Aged Care (MAC)



Krishna i Barbara Prakash w domu w Yarraville

Profl 
pracowników
Sherene Ng 
Koordynator opieki CHSP

Od jak dawna pracujesz w AMCS?
Dwa lata. 

Opowiedz nam o swojej roli w AMCS. 
Zapewniam wsparcie seniorom, którzy 
potrzebują podstawowych usług w ramach CHSP 
(Commonwealth Home Support Programme), 
aby utrzymać swoją niezależność w domu. 

Wszyscy w AMCS są mili, przyjaźni i wspierający. 
Nasi pracownicy są zróżnicowani kulturowo, a 
ja lubię być z nimi w kontakcie i dowiadywać się 
więcej o ich pochodzeniu.  

Lubię pracować z ludźmi, zwłaszcza z seniorami. 
Mają oni wiele fascynujących i interesujących 
historii życia. Stare chińskie powiedzenie 
mówi: “Rodzina, ze starszą osobą posiada żywy 
skarb złota”. Oznacza to, że starsi są mądrzejsi, 
bardziej doświadczeni i mogą służyć radą 
młodszym pokoleniom. 

Opowiedz nam trochę o sobie.
Urodziłam się i wychowałam w Malezji. W 2015 
roku przeprowadziłam się do Australii, aby 
kontynuować studia w zakresie pracy socjalnej. 
Mówię po angielsku, mandaryńsku, malajsku, 
kantońsku i hakka. W wolnym czasie, niedawno 
zaczęłam uczyć się gry na pianinie cyfrowym. 
Gram w gry, czytam książki kryminalne/thrillery i 
ćwiczę grę na ukulele.

AMCS w gazecie 
“The Australian”

Dla tych, którzy nie widzieli tej historii, podajemy 
pełny artykuł z  gazety “The Australian”:

Grupy społeczne w Melbourne 
ostrzegają, że bez skoordynowanych 
kampanii, dla rozwiązania problemu 
wahania się osób starszych pocho-
dzących ze środowisk zróżnicowanych 
kulturowo i językowo odnośnie szcze-
pień, Australia będzie miała trudności 
z osiągnięciem poziomu odporności na 
Covid-19 wymaganego dla powrotu do 
normalnego życia.

Naczelny Dyrektor Australian Mul-
ticultural Community Services - Eliz-
abeth Drozd powiedziała, że podczas 
gdy wielu starszych Australijczyków z 
nieanglojęzycznych środowisk nie ma 
regularnego dostępu do internetu, a 
nawet nie posiada telefonów komór-
kowych, to większość z nich odbiera 
wiadomości z ich krajów ojczystych i 
pozostaje pod wpływem lokalnych lid-
erów społeczności.

„Myślę, że jest to bardzo ważne dla 
rządów, aby zrozumieć, że wiadomoś-
ci muszą pochodzić z zaufanego dla 
nich źródła, a rząd niekoniecznie jest 
źródłem zaufania nr 1 dla wielu z tych 
osób.” -powiedziała pani Drozd.

Powiedziała ona, że w związku z tym, 
rządy stanowe i rząd federalny winny 
współpracować z liderami społecznoś-
ci,  przywódcami religijnymi i lekarzami 
rodzinnymi, tak, aby osoby zaufane 
źródła mogły zachęcić starszych ludzi 
do zaszczepienia się. 

Jak dotąd nie było odpowiedniej ko-
munikacji od rządu za pośrednictwem 
wiarogodnych źródeł, powiedziała Pani 
Drozd. “Seniorzy polegają na znajo-
mych i sieci wsparcia dla uzyskania in-
formacji, a przecież to właśnie lekarze 
rodzinni są również często źródłem 
zaufania i wiarygodnych porad medy-
cznych.”

“Jest także kwestia przywódców re-
ligijnych i wyznaniowych, którzy mogą 
odegrać bardzo pozytywną rolę, jeśli 
przekazują właściwą wiadomość. Jeśli 
jej nie przekazują, może to wywrzeć 
odwrotny skutek”.

“Osoby z różnych grup etnicznych 
oglądają wiadomości i to, co dzieje się 
w ich krajach, a dla wielu z nich ten 
przekaz był mieszany. W większości 
przypadków, pandemia nie była kon-
trolowana tak dobrze jak tutaj.  Często 
są świadomi liczby zgonów z powodu 
Covid-19, bo media informują o bardzo 
rzadkich przypadkach śmiertelnych z 
powodu szczepionek, które również 
utkwiły w umysłach niektórych Po-
laków.” Pani Drozd, która sama jest 

polską imigrantką, powiedziała, że 
otrzymała szczepionkę AstraZeneca tak 
wcześnie jak to było możliwe, aby zach-
ęcić do tego innych.

Wraz z North Western Melbourne 
Primary Health Network i Centre for 
Ethnicity and Health, organizacja pani 
Drozd zatrudniła i przeszkoliła 25 lid-
erów społeczności i umieściła w inter-
necie informacje o szczepieniach w 80 
językach. 

Grupy te wyprodukowały również 
filmy w językach: arabskim, kan-
tońskim, greckim, hindi, włoskim, 
mandaryńskim i wietnamskim, aby 
zapewnić ludziom z tych środowisk 
dostęp do wiarygodnych informacji w 
ich własnym języku od reprezentantów 
ich własnych społeczności.

Wszystkie te języki są powszechnie 
używane w centralnych, północnych 
i zachodnich przedmieściach Mel-
bourne, które miały najwięcej przypad-
ków Covid-19. 

Barbara Prakash, 62, i jej mąż Krish-
na mieszkają w Yarraville zachodniej 
części Melbourne. Była asystentka odd-
ziału szpitalnego i opiekunka do dzieci, 
pani Prakash, która ma polskie pocho-
dzenie, powiedziała, że ona i jej indyjs-
ko-fidżyjski mąż otrzymali szczepionkę 
AstraZeneca tak szybko, jak tylko mogli. 

“Jeśli miałam ją dostać, to mu-
siałam ją dostać i tyle,” powiedziała. 
Ale martwiła się, że wiele osób z ich 
społecznościach było niechętnych, aby 
to zrobić.

Wśród tych mniej entuzjastycznych 
była Elizabeth Rybicki, która przybyła 
do Australii z Polski w 1966 roku i 
mieszka w Avondale Heights w północ-
no-zachodniej części Melbourne. 

Powiedziała, że zawsze starała się 
unikać szczepień, ale chęć powrotu 
do normalnego życia przekonała ją do 
zaszczepienia się dwa tygodnie temu 
szczepionką AstraZeneca. “Mam 85 
lat, więc chciałabym móc cieszyć się ży-
ciem, spotykać się z ludźmi i znowu pó-
jść do klubu,” powiedziała pani Rybicki, 
która jest członkiem polskiego klubu 
seniora w pobliskim Essendon.

Federalny minister zdrowia Greg 
Hunt ogłosił niedawno program 
małych grantów o wartości 1,2 mln 
dolarów, zarządzany przez Federację 
Rady Wspólnot Etnicznych, aby pomóc 
grupom zróżnicowanym kulturowo i 
językowo w rozpowszechnianiu infor-
macji o szczepieniach Covid-19.

Akcje “Szczepimy się” muszą 
być skierowane do różnych 

grup etnicznych
INFORMACJA WŁASNA
RACHEL BAXENDALE
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Poznaj Ioannisa Danatzisa
Klient Pakietu Opieki Domowej
Ioannis Danatzis urodził się w 1934 roku i jeżdził 
pomiędzy Grecją a Melbourne. Poznał swoją żonę, 
Alexandrę, przez przyjaciół i zamieszkali razem 
w Salonikach, drugim co do wielkości mieście po 
Atenach.

Pracował przy konserwacji linii kolejowych, 
dodatkowo  zarabiał fotografując wybrzeże. 
Obecnie, wraz z ogrodnikiem z AMCS, Andrew, i  
synem Mathew, uprawiają warzywa.

Co tydzień chodzi ze swoim 4WW do klubu i 
kawiarni społeczności greckiej, gdzie spędza wiele 
godzin z przyjaciółmi, zwłaszcza gdy są tam tańce 
lub muzyka. 

Przyjazd do Australii
W 1974 roku Ioannis i Alexandra przybyli do 
Australii podczas ostatniego rejsu statku Patris, 
aby przez pięć lat dorabiać się. Mieli dwoje dzieci, 
Helenę i Mathew, a teraz mają pięcioro wnucząt.

W 1979 r. sprzedali wszystko w Australii i na krótko 
wrócili do Grecji.

“Alexandra chciała opiekować się swoimi 
starzejącymi się rodzicami, ale miała początki 
stwardnienia rozsianego (MS). Po przyjeździe do 
Grecji jej stan się pogorszył. Zamiast pomagać 
rodzicom, oni pomagali jej,” - wspomina Ioannis.

Rodzice Alexandry powiedzieli jej, żeby wróciła do 
Australii, gdzie uzyska lepszą pomoc rządową.

W 1980 roku sprzedali swoje mieszkanie i kupili 
dom w Coburg, gdzie Ioannis mieszka do dziś.

“Przez pięć lat pracowałem na nocnych zmianach 
w fabryce Forda, żeby spłacić dług wobec banku. 
Nie lubię być winien pieniędzy,” - wyjaśnia Ioannis. 
“Niestety, moja żona zaczęła używać wózka 
inwalidzkiego. Zrezygnowałem z pracy, aby się nią 
opiekować. Nie chciałem, żeby trafiła do domu 
opieki.”

Pomoc z AMCS 

Alexandra zmarła w 2009 roku, pozostawiając 

Ioannisa samego w domu. Polegał on na Helen i 
Mathew w pod każdym względem.

Razem radzili sobie przez wiele lat, ale 
potrzebował więcej opieki domowej, pomocy w 
robieniu zakupów i przygotowywaniu posiłków. 
Jego dzieci pracowały na pełen etat i miały 
własne rodziny.

W 2018 r. został zatwierdzony do Pakietu Opieki 
Domowej na poziomie 2. Helen zadzwoniła do 
wielu firm, w tym do AMCS. Sofie, jego obecny 
Doradca ds. Opieki, odwiedziła rodzinę, aby im 
wyjaśnić usługi.

“Podoba mi się, że Sofie mówi po grecku. Jest 
cierpliwa i pomocna. Pracownicy pomocniczy są 
mili i traktują mnie z szacunkiem” - mówi Ioannis. 
“Otrzymałem listy z pytaniem, czy rozważę 
zmianę usługodawcy. Pozostanę z AMCS aż do 
dnia mojej śmierci.”



Profl personelu
Janusz Żółtowski, Pracownik Wspierający
1. Od jak dawna pracujesz w AMCS?

Od czterech lat.

2. Opowiedz nam o swojej roli.
Trzy razy w tygodniu odwiedzam domy opieki i pomagam klientom w 
zakupach, sprzątaniu i transporcie. Zawsze jestem zajęty i czasami pracuję po 
osiemnastej. Kiedy nie pracuję w roli pracownika wspierającego, dostarczam 
żywność do rozprowadzania przez AMCS. Lubię swoją pracę, ponieważ jako 
osoba starsza potrafię nawiązać kontakt z klientami. Pochodzę z Polski i 
większość moich klientów pochodzi z tej samej kultury, ale wspieram również 
seniorów różnych narodowości.  

3.  Opowiedz nam o sobie.
Jestem żonaty, mam czworo dzieci i dwie wnuczki. W wolnym czasie lubię 
wędkować i gotować. Przygotowuję tradycyjne polskie potrawy , takie jak zupa 
ogórkowa, barszcz i bigos.

Przedstawiamy... 
Grupa Nordic Walking 
AMCS 
“Nordic walking” to łagodne ćwiczenia całego ciała 
z wykorzystaniem specjalnych kijków, popularne 
wśród seniorów w Europie.

Kto: Osoby powyżej 65 roku życia

Kiedy: Środy 

Czas: 10:00 - 14:00, w tym transport i śniadanie

Miejsce: James Cook Children’s Centre 55-63 James 
Cook Drive Endeavour Hills VIC 3802

Z miejsca spotkania, grupa przenosi się do parku.

Koszt: Dla klientów Pakietu Opieki Domowej, 
proszę porozmawiać ze swoim Doradcą ds. Opieki. 
Koszt może zostać pokryty z dotacji na opiekę 
domową. 

Oferujemy:

•  transport do i z miejsca spotkania
• 1-1,5 godziny ćwiczeń
•  zdrowe śniadanie - kanapki, owoce, kawa i 

herbata
•  informacje w wybranym przez Ciebie języku

•  certyfikowanego instruktora, który nauczy 
Cię prawidłowych technik. 

Popraw swoją postawę ciała, wytrzymałość, 
równowagę i siłę.

Aby dołączyć do nas, potrzebujesz skierowania 
do Grupy Wsparcia Społecznego lub Grupy 
Wsparcia w Ośrodku.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z 
Beatą pod adresem: beata.radloff@amcservices.
org.au lub pod numerem 0403 165 648.

Prosimy skontaktować się z Beatą jeśli mieszkasz 
w innych rejonach Melbourne. W zależności od 
zapotrzebowania, będziemy tworzyć dodatkowe 
grupy w innych regionach Melbourne.
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Jubileusze pracowników i wolontariuszy -  
lipiec - sierpień 2021

Personel

Lipiec
Bendlin, Sabina 5 lat 
Drzazga, Malgorzata 20 lat

Sierpień
Jakubowski, Regina 5 lat
Karczewska, Lucja 10 lat
Kouros, Teresa 15 lat
Listarova, Oxana 10 lat
Ramos, Estrella 5 lat
Wiktor, Zdzislaw 10 lat

Biuro w Melbourne 
Suite 111, 44-56 Hampstead Road 
Maidstone VIC 3012
(03) 9689 9170 
info@amcservices.org.au
www.amcservices.org.au

Biuro w Geelong
Suite 6, 79 High Street  
Belmont VIC 3216
(03) 5241 2446 
geelongoffice@amcservices.org.au

@AMCSAgedCare linkedin.com/company/amcs@amcs_melb Australian Multicultural 
Community Services (AMCS)

Dziękujemy naszym pracownikom i 
wolontariuszom za ich niezwykłe oddanie i 
wsparcie dla seniorów w naszych społecznościach. 
Wielu z nich ma swoje jubileusze w miesiącach 
lipcu – sierpniu. 

Wolontariusze

Lipiec
Dimitriadis, Georgia 1 rok
Falguni, Jogiya (Flower) 2 lata 

Karki, Aastha 2 lata 

Krstov, Marina 3 lata 

Sierpień
Anastasopoulos, Artemis 1 rok
Bangara, Atish 1 rok
Graczyk, Kamila 6 lat
Hamrosi, Halina 7 lat
Kurmus, Halenur 1 rok
Lee Lar, Lei 3 lata
Sztendur, Zofia 25 lat
Panchvidze, Tinatin 2 lata
Raphael, Elaine 2 lata
Stanislaw, Okis 1 rok

Note: AMCS priorities the safety of clients, volunteers, staff and community groups. The majority of the photos in 
this newsletter were taken prior the pandemic. Therefore, social distancing wasn't required. 

Informacje zwrotne dotyczące biuletynu
Co chcielibyście Państwo zobaczyć w naszym następnym biuletynie? Propozycje 
prosimy przesyłać na adres marketing@amcservices.org.au


