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Witamy
Tematem przewodnim najnowszego wydania 
naszego kwartalnika jest „serce” – w świetle 
zrozumienia innych, naszych doświadczeń 
i docenienia piękna otaczającego nas świata.

Poprzez swoją pracę otwieramy serca na 
wszystkich seniorów, ponieważ przeżyli oni 
niezwykłe życie. Każdego dnia promujemy 
pozytywne starzenie się, a konkurs artystyczny 
AMCS to tylko jeden z przykładów. Prace 
konkursowe przedstawiały aspekt podważania 
negatywnych stereotypów dotyczących starzenia 
się. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i 
gratulujemy zwycięzcom.

Wielkie gratulacje dla naszej dyrektor zarządzającej 
Elizabeth Drozd za zdobycie nagrody LASA 
Executive Leader Award. Inspiruje nas, poświęca 
się seniorom, jest orędowniczką przeciwdziałania 
ageizmowi oraz usuwania przeszkód dla 
wielokulturowych mieszkańców Wiktorii.

Niedawno oddałam ostatnie wyrazy szacunku 
Ziggy’emu Świstakowi. Był niezwykle wyjątkowym 
człowiekiem i cenionym klientem kilku inicjatyw 
AMCS. Lata temu przedstawiłam go AMCS i 
dobrałam mu jego pierwszego wolontariusza 
w ramach programów wizyt wolontariuszy 
(Volunteer Visiting Programs).

Jak zawsze – jeśli możemy pomóc, pomożemy. 
Dziękujemy za zaufanie do AMCS.

Madga Biadala-Sahingoez
Menadżer ds. ICT

Kącik pielęgniarski — Jak uniknąć 
nieplanowanej hospitalizacji
W starzejącym się społeczeństwie coraz większa 
liczba osób dorosłych doświadcza pogorszenia 
stanu fizycznego lub poznawczego, co powoduje 
nieplanowane, pilne hospitalizacje oraz nowe 
problemy, takie jak infekcje osłabiające siłę mięśni 
oraz ogólne pogorszenie stanu psychicznego 
i funkcjonalnego.

Na hospitalizacje mają wpływ indywidualne 
czynniki. Na większe ryzyko narażone są osoby 
ze złożonymi problemami zdrowotnymi, takimi 
jak przewlekła choroba dróg oddechowych, 
zastoinowa niewydolność serca czy cukrzyca.

Dzięki proaktywnej kontroli nad chorobami 
przewlekłymi ludzie są mniej narażeni na 
konieczność hospitalizacji:

• Poznaj swoje schorzenia i dbaj o siebie, 
aby zapobiec ich pogorszeniu. Twój lekarz 
rodzinny lub doradca ds. opieki zdrowotnej 
może udzielić ci informacji.

• Niektórzy ludzie uważają, że nie potrzebują 
leków na przewlekłe schorzenia, jeśli czują 
się dobrze. To mit. Jeśli nie rozumiesz planu 
leczenia lekarza rodzinnego, zadawaj pytania, 
aby poznać znaczenie kontynuowania 
przyjmowania leków.

• Regularne wizyty i badania krwi u lekarza 
rodzinnego są niezbędne do wykrycia 
schorzeń, zanim staną się poważne.

Jeśli czujesz się źle i masz obawy, zadzwoń do 
pielęgniarki dyżurnej pod numer 1300 606 024. 
Kontakt z lekarzem rodzinnym uzyskasz dzwoniąc 
pod numer 13 74 25.
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„Osoby ze złożonymi 
schorzeniami, takimi 

jak przewlekła choroba 
dróg oddechowych, 

zastoinowa niewydolność 
serca i cukrzyca, są 

narażone na większe 
ryzyko”.

Domenico Foca
Klient Pakietu Opieki Domowej
Urodziłem się w 1933 roku w Ferruzzano we 
włoskim Reggio Calabria. Jestem dumny z 
mojego dotychczasowego życia. We Włoszech 
mieszkaliśmy w siedmioro w domu z jedną 
sypialnią. Mimo, że nie było prądu, ogrzewania 
ani toalety, byliśmy szczęśliwi. Mieliśmy 
ziemię, uprawialiśmy pszenicę, oliwki i owoce, 
posiadaliśmy kozy i robiliśmy sery.

Przyjazd do Australii
W 1951 roku, w wieku 17 lat, wyemigrowałem 
do Australii bez znajomości języka angielskiego. 
Wynająłem miejsce do spania w Ascot Vale. 
W jednym pokoju spało nas czworo. Skakałem 
po łóżkach współlokatorów, aby dostać się 
do mojego. Ktoś dał mi książeczkę do nauki 
angielskiego o nazwie „Inglese in tre mesi” co 
oznacza „Angielski w trzy miesiące”. Dużo się 
uczyłem, żeby inni mogli mnie zrozumieć. 
W ciągu trzech lat mówiłem i pisałem na tyle 
dobrze, aby dostać pracę na Spencer Street 
Station jako asystent na stacji kolejowej. 
Pracowałem tam przez 17 lat. Po odejściu w 
1968 roku przez około 40 lat miałem stoisko 
spożywcze na Victoria Market.

Kiedy Domenico poznał 
Francescę
Pewnego dnia mój dobry przyjaciel Giovanni 
zapytał, czy chciałbym poznać jedną z jego 
szwagierek, a ja powiedziałem „tak”. Polubiliśmy 
się, ale jej ojciec powiedział, że potrzebuje dwóch 
tygodni na znalezienie informacji na mój temat. 

Zaakceptował mnie, ale przestrzegł, że tu nie ma 
miejsca na głupie numery. Francesca miała 20 lat, 
a ja 24. Kochałem ją wtedy i wciąż ją kocham. 
Jesteśmy małżeństwem od 64 lat. Niestety 
ma demencję, a ja 88 lat, ale będziemy razem, 
dopóki śmierć nas nie rozłączy.

Życie, jakie znamy

Mamy dwoje dzieci – Pasquale i Natalinę, 
czworo wnuków i wspaniałą prawnuczkę,  
Hazel.

Doświadczenie z AMCS

Jestem bardzo wdzięczny AMCS za wspieranie 
mnie w sprzątaniu, zawożeniu na wizyty lekarskie, 
robieniu prania i gotowaniu. Dziękuję.

Aby uzyskać informacje na temat Pakietów 
Opieki Domowej prosimy o kontakt z Eloiną, 
koordynatorką ds. przyjęć, pod adresem 
homecare@amcservices.org.au lub dzwoniąc 
pod numer 0432 099 225.
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„W jednym pokoju spało 
nas czworo. Skakałem po 
łóżkach współlokatorów, 

aby dostać się do mojego”.
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Sylwetka wolontariusza
Beata Maslo

Poznajcie Beatę Maslo, pracownika socjalnego AMCS do czasu 
przejścia na emeryturę w lipcu. Pracowała w AMCS przez cztery 
i pół roku i wspierała klientów w robieniu zakupów, opiece 
domowej i sprzątaniu.

„Brakuje mi ich” – mówi Beata.

Po przejściu na emeryturę dołączyła do programu wizyt 
wolontariuszy AMCS, w którym osoby oferują wsparcie 
społeczne seniorom zagrożonym samotnością.

„Lubię rozmawiać z seniorami. Ostatnio poznałam Francescę, 
która pochodzi z Włoch. Opowiadała o swoim życiu. W 
przyszłości będziemy chodzić razem na kawę i spacery”.

Beata mówi po polsku i angielsku.

Aby zostać wolontariuszem, napisz na adres  
volunteer@amcservices.org.au lub zapytaj o koordynatora ds. 
wolontariatu pod numerem telefonu (03) 9689 9170.

Wspominając 
Ziggy’ego Świstaka
15 sierpnia 2022 roku odszedł spokojnie we śnie 
podopieczny Pakietu Opieki Domowej – Ziggy. 
Jako najstarszy w Australii ocalały z Holocaustu 
był więźniem politycznym w dwóch obozach 
koncentracyjnych w Niemczech. Wcześniej 
dzielił się swoimi doświadczeniami z ABC, The 
Age, The Australian i kilkoma autorami książek.

„Byłem załamany” – powiedział dziennikarce 
ABC Visual, Danielle Bonica. „Odbudowali mnie. 
Najważniejsze było uratowanie mojego umysłu”.

Był ważnym członkiem AMCS i angażował 
się w program Pakietu Opieki Domowej, 
programy wizyt wolontariuszy, program 
dziennej opieki zastępczej w ośrodku, projekt 
korespondencyjnego przyjaciela oraz nasze 
konkursy śpiewu i konkursy artystyczne.

W wolnym czasie lubił uprawiać ogród i malować, 
a swoje piękne dzieła wystawił nawet na wystawie 
programu opieki zatępczej Wantirna South 
(Wantirna South Respite Program).

AMCS składa kondolencje jego córkom 
Jenni, Eileen i Christine oraz jego rodzinie 
i przyjaciołom.
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Picture: Equal 3rd place winner, Wilma Brbot

Zwycięzcy inauguracyjnego konkursu artystycznego 
AMCS na temat przeciwdziałania ageizmowi
Zwycięzcami i finalistami inauguracyjnego konkursu artystycznego AMCS na temat przeciwdziałania 
ageizmowi są:

• I miejsce — Dabgraphixs

• II miejsce — Gerardo Chierchia

• Zdobywcy III miejsca — Barbara Oehring,  
Fleur “O’Brien, Jack Forbes-Walker oraz Wilma Brbot

Finaliści 

• Amruta Kangutkar

• Bronwyn Calcutt

• Fabio Segatori Vegoya

• Hannah Matthew

• Jacqui Dreessens

• Joanna Rajtar

• Kiki Coco

• Lifeview Residential Care

• Maria Janczak

• Nuwanthi Hewathudella

• Rosie Dinh

• Sue Jackson

Konkurs oceniali komisarz ds. seniorów w 
Wiktorii (Commissioner for Senior Victorians) 
Gerard Mansour, główny rzecznik seniorów w 
Australii (National Seniors Australia) Ian Henschke, 
doradca ds. marketingu i komunikacji COTA 
Lizbeth Gonzalez Naranjo, klientka Pakietu 
Opieki Domowej AMCS Irma Thiele, rzecznik 
konsumentów AMCS Mary Ann Lyttle oraz 
menedżer ds. marketingu AMCS Katie Levine.

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się 
do konkursu, by stawić czoła negatywnym 
stereotypom na temat starzenia się. AMCS 
zaprezentuje finalistów w piątek 7 października 
z okazji Dnia wiedzy o ageizmie (Ageism 
Awareness Day) jako część Festiwalu Seniorów 
w Wiktorii (Victorian Seniors Festival) w The 
Studio Footscray w godzinach 11.00 – 17.00

Zdjęcie: Zdobywczyni III miejsca, Wilma Brbot
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Profil pracownika
Elizabeth Gauci 
Pracownik socjalny

Od jak dawna pracujesz w AMCS?

Jestem pracownikiem socjalnym w AMCS od 
ponad 25 lat, jeszcze w czasach, gdy była to 
Australijska Polska Służba Społecznościowa 
(Australian Polish Community Services – APCS).

Opowiedz nam o swojej roli w AMCS.

Zapewniam wsparcie dla klientów, takie jak 
opieka domowa i osobista, robienie zakupów, 
zawożenie na wizyty lekarskie, a także 
dotrzymuję towarzystwa. Warto pomagać 
ludziom, rozumieć ich potrzeby, widzieć ich 
szczęśliwych i uczyć się różnych środowisk 
kulturowych bez niepotrzebnego osądu.

Miałam klienta, który początkowo był 
niechętny do korzystania z usług opieki 
osobistej ze względu na poczucie własnej 
godności. Nabierając zaufania zdał sobie 
sprawę, że jestem po to, by pomóc, a nie 
odbierać mu niezależność.

AMCS wspiera i zapewnia comiesięczne 
spotkania oraz nieskończone możliwości 
kursów i szkoleń.

Opowiedz nam trochę o sobie. 

Lubię spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, 
podróżować i tańczyć rock & rolla.

AMCS poszukuje więcej pracowników 
socjalnych. W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji prosimy o kontakt 
z Kristy, starszym pracownikiem socjalnym, 
pod adresem kristy.harris@amcservices.org.au 
lub pod numerem telefonu 0401 219 609.

„Miałam klienta, który początkowo był niechętny do 
korzystania z usług opieki osobistej ze względu na poczucie 

własnej godności. Nabierając zaufania zdał sobie sprawę, 
że jestem po to, by pomóc, a nie odbierać mu niezależność.”

Dyrektor zarządzająca AMCS Elizabeth Drozd 
laureatką nagrody Executive Leader Award 2022 
instytucji Leading Age Services Australia – LASA 
AMCS jest dumne z naszej dyrektor zarządzającej 
Elizabeth Drozd. Sędziowie uzasadnili, że 
wykazała się długą historią zapewniania dostępu 
osobom z barierami językowymi, mistrzostwem 
w przeciwdziałaniu ageizmowi i propagowaniem 
szkoleń w celu wspierania osób najbardziej 
potrzebujących w naszej społeczności.

Gratulujemy, Elizabeth.

Laureatka nagrody 
Executive Leader 

Award 2022 
— Elizabeth 

Drozd, Australian 
Multicultural 

Community Services 
(AMCS)
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Projekt „Moving for Life — The Way 
I Like It” zdobywa nagrodę AUSactive 
za najbardziej integracyjny i/lub 
wspierający różnorodność projekt
Ten projekt AMCS wsparł 3500 seniorów z różnych kręgów kulturowych i 
językowych w utrzymaniu aktywności i zdrowia, tworząc 104 dostosowane 
do wieku i kultury programy aktywności fizycznej w 84 lokalizacjach w 
całej Wiktorii. Jako organizacja wielokulturowa wpisujemy różnorodność 
i integrację w nasze wartości. Jesteśmy zachwyceni, że możemy zająć 
się kwestiami barier, jakich doświadczają seniorzy z różnych kręgów 
kulturowych i językowych.

Przepis — Dip z pieczonej 
marchewki, jogurtu i tahini
autorstwa Ngaire Hobbins, dietetyk, 
pisarki, konsultantki ds. opieki nad 
osobami starszymi

Cytrynowy smak tego dipu zależy od cytryn. 
Niektóre mają mocniejszy smak niż inne. Nadają 
świetną równowagę smakową do dipu bogatego 
w antyoksydanty z marchwi, mają przeciwzapalne 
właściwości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 
oraz białko z jogurtu i tahini.

Porcja na 1½ szklanki

Składniki 

• 500 g małych holenderskich marchewek, 
najlepiej kolorowych

• 60 ml oliwy z oliwek, plus dodatkowa ilość 
do pieczenia

• 70 g jogurtu typu greckiego

• 65 g tahini

• 1 łyżeczka kminku mielonego

• sok i skórka z 1 cytryny

• krakersy do podania

Instrukcja

1. Rozgrzej piekarnik do 180⁰C.

2. Wyszoruj i przytnij marchewki. Jeśli są 
grube, pokrój je wzdłuż na pół, rozłóż na 
blasze, skrop odrobiną dodatkowej oliwy 
i dopraw solą.

3. Piecz w piekarniku, aż będą miękkie i nabiorą 
ciemnozłotego koloru na brzegach. Odstaw 
do ostygnięcia.

4. Ostudzone marchewki przełóż do misy 
robota kuchennego i rozdrabniaj, aż będą 
drobno posiekane. Dodaj jogurt, tahini, 
kumin oraz sok i skórkę z cytryny. Ponownie 
rozdrabniaj, aż do połączenia składników. 
Przy włączonym urządzeniu skrop 
marchewki oliwą z oliwek i miksuj przez 
30–40 sekund lub do momentu, gdy dip 
będzie miał kremową i gładką konsystencję.

5. Dopraw do smaku i podawaj z krakersami.

Ngaire jest w pełni wykwalifikowaną dietetyk z medycznym wykształceniem, która z pasją pomaga 
ludziom czerpać z życia to, co najlepsze i pięknie się starzeć. Ten przepis pochodzi z jej książki 
kucharskiej Better Brain Food, dostępnej tylko na jej stronie internetowej www.ngairehobbins.com
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AMCS poszukuje 
pracowników
AMCS dąży do bycia pracodawcą z wyboru, 
oferując elastyczne warunki pracy, inicjatywy w 
zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, pakiety 
wynagrodzeń i programy rozwoju zawodowego.

Aby zapoznać się z naszymi ofertami pracy i wyrazić 
swoje zainteresowanie, prosimy odwiedzić stronę 
www.amcservices.org.au lub wysłać swoje resume i 
krótki list motywacyjny na adres hr@amcservices.org.au 
bądź zadzwonić pod numer (03) 9689 9170.

Jubileusze pracowników i wolontariuszy –  
od lipca do września 2022
Dziękujemy naszym pracownikom i wolontariuszom za ich niesamowite zaangażowanie i wsparcie dla 
seniorów w naszej społeczności.

Pracownicy

Wrzesień

Tanti, Dianne 5 lat

Murphy, Silvia 5 lat

Orlow-Arczewska, Ignea 5 lat

Wolontariusze

Lipiec

Krstova, Marina 4 lata

Dimitriadis, Georgia 2 lata

Jogiya, Falguni (Flower) 3 lata

Karki, Aastha 3 lata

Misztalewska, Anita 2 lata

Sierpień

Hamrosi, Halina 8 lat

Lee, Lar Lei 4 lata

Bangara, Atish 2 lata

Stanislaw, Okis 2 lata

Wrzesień

Aslanis, Mina 2 lata

Biuro w Melbourne

Suite 111, 44-56 Hampstead Road 
Maidstone VIC 3012

(03) 9689 9170 
info@amcservices.org.au

Biuro w Geelong

Suite 6, 79 High Street  
Belmont VIC 3216

(03) 5241 2446 
geelongoffice@amcservices.org.au

Odwiedź nas na www.amcservices.org.au

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