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Јавете се на 9564 7305  

Денови на работење
Понеделник, вторник и четврток.

На кого му следи
На слабите, постари луѓе и на 
нивните негуватели од заедниците на 
Поранешна Југославија. 

Кои места се опфатени
Проектот Помош за мултикултуралниот 
сосед (Multicultural Neighbour Aid Project) 
е достапен на луѓето кои што живеат 
во Мариквил и околните места.

Цена
Некои од услугите и активностите се 
наплатуваат. Групата за плетење 
“Наметка со љубов” не се наплатува.

Преведувачка служба
Ако имате потреба да зборувате со 
нас при Newtown Neighbourhood 
Centre или со било која друга служба 
за помош, јавете се на телефонската 
преведувачка служба на 131450 и 
преведувач ќе ви помогне да ја 
контактирате потребната служба.

Признавање на земјата
NNC го признаваат народот Gadigal-
Wangal од нацијата Eora кои се 
традиционалните сопственици на 
замјата на која што ние работиме.

Како можам да ја најдам 
службата?

Проектот Помош за 
мултикултуралниот сосед е една од 

службите  на NNC во заедницата. 

За повеќе информации јавете 
се на Душанка 

Телефон 02 9564 7305
dushanka@newtowncentre.org 

Multicultural Neighbour Aid Project 
Newtown Neighbourhood Centre (NNC)

Проектот Помош за 
мултикултуралниот сосед 

за заедниците од 
Поранешна Југославија

Проектот Помош за мултикултуралниот 
сосед дава практична и емотивна 

поддршка, информации и 
дружење за слабите постари лица 

и за нивните негуватели. 



Доброволци посетители  
и телефонски контакт
Еднаш месечно, доброволците ги 
посетуваат постарите лица кои што 
не можат да излезат од дома и да 
го посетат Центарот за дневен 
престој за постари лица или ги 
посетуваат кога се во болница или 
кога ќе се преселат во старски дом.

Вашите права 
>  Приватноста и доверливоста се 

загарантирани во секое време
>  Кон клиентите се постапува со 

почит и достоинство
>  Службите се на располагање без 

дискриминација
>  Сите поплаки веднаш ќе бидат 

примени и ќе се решат праведно 
и брзо

Службите на NNC за нега во 
домовите и во заедницата
Службите за нега во домовите и во 
заедницата (Home and Community 
Care, HACC) им помагаат на постарите 
слаби лица, лицата со инвалидитет и 
негувателите да водат активен живот 
во заедницата. Службите на HACC кои 
што ги нуди Newtown Neighbourhood 
Centre се следните:

>  NNC служба за помош со 
купувањето за жителите на 
Мариквил ЛГА

>  Проектот за потстанари и  
станари за жителите во 
пансионите во Мариквил ЛГА

>  Проектот Помош за 
мултикултуралниот сосед за 
заедницата што зборува грчки

>  Проектот Помош за 
мултикултуралниот сосед за 
заедниците од Поранешна 
Југославија

>  Социјална помош за жителите  
на Мариквил

>  Уметничката група Том Фостер  
за жителите на пансионите што 
примаат помош 

Финансирање
Проектот Помош за мултикултуралниот 
сосед на Newtown Neighbourhood 
Centre е служба за нега во домовите  
и во заедницата (Home and Community 
Care HACC) која што е заеднички 
финансирана од Министерството за 
семејство и служби во заедницата на 
Нов Јужен Велс: Стареење, 
инвалидитет и нега во домот како и 
Одделот на Комонвелтот за здравство  
и стареење.

Проектот Помош за мултикултуралниот 
сосед дава практична и емотивна 
поддршка, информации и дружење за 
слабите постари лица и за нивните 
негуватели за да можат да продолжат 
да бидат активни и да живеат колку 
што можат понезависно во своите 
домови и во заедницата. Достапни се 
информации и поддршка за постарите 
лица и нивните негуватели

Дневен престој за постарите лица
Пoнеделник и четврток 
Дневниот престој при центрите им 
овозможува на постарите луѓе да 
присуствуваат и учествуваат во 
меѓусебни дрштвени активности, 
информативни сесии, взаемни игри, 
рекреативни излети, заеднички 
ручеци, транспортни служби, служби 
за достава на книги како и служби за 
информации и упатување. Овие 
активности се наменети за 
поддржување на меѓусебното 
дружење и независно живеење и 
починка за негувателите.

Групата за плетење  
“Наметка со љубов” 
Доброволци кои што се ангажирани 
во заедницата редовно се среќаваат 
секој понеделник и четвтрток и 
плетат волнени кебиња или наметки 
во група во центарот, додека други 
плетат дома, создавајќи наметки 
коишто им се испраќаат на луѓето  
на кои им се потребни во Австралија 
и низ светот.


