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Како могу да нађем услугу?
Мултикултурни пројекат комшијске 
помоћи је једна од услуга које NNC 

пружа заједници. 

За више информацијe 
контактирајте Душанку 

Телефон 02 9564 7305
dushanka@newtowncentre.org 

Зовите 9564 7305

Дани делатности
Понедељком, уторком и четвртком.

Ко има право
Немоћна, старија лица и њихови 
неговатељи из заједница са подручја 
бивше Југославије. 

Подручја која су укључена
Мултикултурни пројекат комшијске 
помоћи (Multicultural Neighbour Aid 
Project) доступан је људима који живе 
у Мериквилу (Marrickville) и околним 
подручјима.

Трошкови
Нешто мало се наплаћује за неке 
услуге и активности. Групи за 
плетење „Омотај љубављу“ (“Wrap 
with Love”) ништа се не наплаћује.

Услуге тумача
Ако требате да разговарате с нама у 
Центру месне заједнице Њутауна 
(Newtown Neighbourhood Centre – NNC) 
или с било којим другим центром за 
подршку, зовите Службу тумача на 
13 14 50, и тумач ће Вам помоћи да 
контактирате службу коју желите.

Признање традиционалног 
власника земље
NNC признаје Гадигал-Вангал народ 
из Еора нације као традиционалне 
власнике земље на којој радимо.

Multicultural Neighbour Aid Project 
Newtown Neighbourhood Centre (NNC)

Мултикултурни 
пројекат комшијске 

помоћи заједницима из 
бивше Југославије

Мултикултурни пројекат комшијске 
помоћи пружа практичну и 

емоционалну подршку, 
информације и дружење немоћним, 

старијим лицима и њиховима 
неговатељима. 



Добровољни посетиоци  
и телефонски контакт
На месечној бази, волонтери 
контактирају старија лица везана за 
кућу, која нису у стању отићи у Центар 
за дневни боравак старијих лица, или 
их посећују кад су у болници или кад 
се преселе у старачки дом.

Ваша права 

>  Приватност и поверљивост  
је увек осигурана

>  Клијенти се третирају с 
поштовањем и с достојанством

>  Приступ услугама се пружа  
без дискриминације

>  Све жалбе ће се одмах потврдити 
и решавати правично и брзо

Услуге кућне и друштвене неге 
(Home and Community Care 
Services – HACC) NNC-a

Услуге кућне и друштвене неге 
(HACC) помажу старијим немоћним 
лицима, људима с инвалидношћу  
и неговатељима да активно живе  
у заједници. HACC услуге које 
пружа Центар месне заједнице 
Њутауна укључују:

>  Услуге NNC-a за одлазак у 
куповину (Shopping Service) 
становницима на подручју локалне 
владе Мериквила

>  Пројекат подстанара и станара за 
становнике општих пансиона на 
подручју локалне владе Мериквила

>  Мултикултурни пројекат комшијске 
помоћи за заједницу грчког 
говорног порекла

>  Мултикултурна комшијска помоћ  
заједницима из бивше Југославије

>  Друштвена пордршка 
становницима на подручју локалне 
владе Мериквила

>  Уметничка група у Том Фостеру за 
становнике пансиона са додатном 
помоћи 

Финансирање
Пројекат комшијске помоћи Центра 
месне заједнице Њутауна је услуга 
кућне и друштвене неге (HACC) коју 
заједнички финансирају 
Министарство Новог Јужног Велса  
за породичне и друштвене услуге: 
старење, инвалидност и кућну негу 
(NSW Department of Family and 
Community Services: Ageing, Disability 
& Home Care), те Савезно 
министарство за здравље и старија 
лица (Commonwealth Department of 
Health and Ageing).

Пројекат пружа практичну и 
емоционалну подршку, информације 
и дружење немоћним, старијим 
лицима и њиховима неговатељима да 
би и даље остали активни и живели 
колико год је могуће независно  
у својој кући и у заједници. 
Информације и подршка се пружају 
да би се помогло старијим лицима  
и њиховим неговатељима.

Центар за дневни боравак старијих 
лица (Seniors Day Care Centre)
Понедељком и четвртком 
Дневни боравак у центру омогућује 
старијим лицима да присуствују  
и учествују у друштвеним 
интеракцијама, информативним 
састанцима, интерактивним играма, 
рекреаᴛивним излетима, заједничким 
ручковима, те да примају услуге 
превоза, кућне библиотеке, 
информисања и упућиувања.  
Ове актиности имају намену да 
потпомажу друштвену интеракцију  
и независно живљење, те да пруже 
одмену неговатеља.

Волонтерска група за плетење 
„Омотај љубављу“ (“Wrap with Love”) 
CДруштвено-оријентисани 
волонтери се редовно састају 
понедељком и четвртком да плету 
вунену ћебад, „покриваче“ у групном 
окружењу у Центру, док друти плету 
код куће, правећи покриваче који  
се онда шаљу људима у невољи по 
Аустралији и широм света.


