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Marrickville

www.newtowncentre.org
Newtown Neighbourhood Centre, Inc. 
1 Bedford Street Newtown NSW 2042

www.newtowncentre.org

Τηλεφωνήστε στον  
αριθμό: 9564 7304

Ημέρες  Λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη.
Ποιος είναι Επιλέξιμος
Ηλικιωμένα άτομα,  άτομα που είναι 
ευπαθή και που οι φροντιστές τους είναι 
ελληνικής καταγωγής. 
Περιοχές που καλύπτονται
Το Πολυπολιτισμικό πρόγραμμα Γειτονικής 
Βοήθειας  (Multicultural Neighbour Aid
Project) είναι διαθέσιμο για άτομα που 
κατοικούν στο Δήμο του Marrickville 
(Marrickville Municipality).
Κόστος
Υπάρχει μια μικρή χρέωση για ορισμένες 
από τις υπηρεσίες και τις 
δραστηριότητες. Δεν υπάρχει καμία 
χρέωση στους φροντιστές για ορισμένες 
από τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Υπηρεσίες Διερμηνέων
Αν χρειάζεται να μιλήσετε μαζί μας στο 
Γειτονικό  Κέντρο  του  Newtown (Newtown 
Neighbourhood Centre) ή με άλλες 
υπηρεσίες υποστήριξης, τηλεφωνήστε στην 
Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων στον 
αριθμό: 13 14 50 και ένας διερμηνέας θα 
σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με το 
Neighbourhood Centre.
Αναγνώριση της Χώρας
Το NNC αναγνωρίζει τους Ανθρώπους 
Gadigal-Wangal (Gadigal-Wangal People) 
από το Έθνος Eora (Eora Nation), οι οποίοι 
είναι οι παραδοσιακοί ιδιοκτήτες της γης 
στην οποίαν εργαζόμαστε.

Πώς μπορώ να βρω την υπηρεσία;
Το Multicultural Neighbour Aid Project  

είναι μια από τις υπηρεσίες του NNC για 
την κοινότητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τη Μαρί 

marie@newtowncentre.org 
Τηλεφωνήστε στη Μαρί απευθείας  

στον αριθμό: 02 9564 7304 
Τηλεφωνήστε στα κεντρικά γραφεία  

στον αριθμό: 02 9564 7333 

Πολυπολιτισμικό Πρόγραμμα Γειτονικής 
Βοήθειας του Κέντρου Γειτονιάς

Το Ελληνόφωνο 
Πολυπολιτισμικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει πρακτική και 
συναισθηματική υποστήριξη, πληροφορίες  
και συντροφικότητα σε ευπαθή, ηλικιωμένα  
άτομα και στους φροντιστές τους, για να 

εξακολουθούν να παραμένουν ενεργά και να  
ζουν όσο δυνατόν πιο ανεξάρτητα μέσα στα δικά 

τους τα σπίτια και στη δική τους κοινότητα. 



τα άτομα με άνοια μπορούν να παρευρεθούν 
μαζί στην μηνιαία συγκέντρωση για να 
μιλήσουν μεταξύ τους και με ποικίλους 
επαγγελματίες υγείας. Διατίθενται σχετικές 
πληροφορίες, σε κάθε συνεδρίαση.
Αυτή είναι μια κοινή πρωτοβουλία με τις 
Εσωτερικές- Δυτικές Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Άνοιας (Inner West Dementia 
Advisory Services)  το Δήμο του Marrickville 
(Marrickville Council), με το UnitingCare Ageing, 
τις Υπηρεσίες Υγείας της Τοπικής Περιοχής του 
Σύδνεϋ (Sydney Local Area Health Services).

Τα Δικαιώματά σας 
>  Διασφαλίζεται η Προστασία των 

προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή
>  Οι συμμετέχοντες, αντιμετωπίζονται  

με σεβασμό και αξιοπρέπεια
>  Δίδεται πρόσβαση, σε υπηρεσίες που 

παρέχονται, χωρίς διάκριση
>  Όλες οι καταγγελίες θα εξετασθούν, 

αμέσως και θα επιλυθούν δίκαια και 
γρήγορα

Υπηρεσίες Οικιακής και Κοινοτικής 
Φροντίδας του NNC
Οι Υπηρεσίες Οικιακής και Κοινοτικής 
Φροντίδας (Home and Community Care 
(HACC) βοηθούν τα ευπαθή ηλικιωμένα άτομα, 
τα άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές 
τους να ζουν μια δραστήρια ζωή μέσα στην 
κοινότητα. Οι υπηρεσίες HACC που παρέχονται 
από το Newtown Neighbourhood Centre 
συμπεριλαμβάνουν:
>  Υπηρεσία βοήθειας με τα ψώνια από το 

NNC για τους κατοίκους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Marrickville

>  Το Πρόγραμμα Boarders and Lodgers 
(Boarders and Lodgers Project) για όλους 
γενικά  τους ένοικους, οικοτροφείων εντός 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Marrickville

>  Το Πολυπολιτισμικό Πρόγραμμα Γειτονικής 
Βοήθειας Ελληνόφωνης Κοινότητας

>  Πολυπολιτισμικό Πρόγραμμα Γειτονικής 
Βοήθειας Κοινοτήτων της Πρώην 
Γιουγκοσλαβίας

>  Κοινωνική Υποστήριξη για τους κατοίκους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Marrickville

>  Ομάδα Τέχνης στο Tom Foster για τους 
κατοίκους των ενισχυόμενων Οικοτροφείων 

Χρηματοδότηση
Το Multicultural Neighbour Aid Project είναι 
μια υπηρεσία Οικιακής και Κοινοτικής 
Φροντίδας (Home and Community Care 
(HACC) που χρηματοδοτείται από κοινού από 
το Υπουργείο Οικογενειακών και Κοινοτικών 
Υπηρεσιών της ΝΝΟ: Γήρανσης και 
Αναπηρίας και Οικιακής Φροντίδας (NSW 
Department of Family and Community 
Services): Ageing, Disability & Home Care) και 
το Υπουργείο Υγείας και Γήρανσης της 
Κοινοπολιτείας (Commonwealth Department 
of Health and Ageing).

Ημερήσιο Κέντρο Φροντίδας 
Ηλικιωμένων – Τρίτη και Πέμπτη 
Η ομάδα συναντιέται κάθε εβδομάδα στο 
Herbert Greedy Hall. Τα μέλη της  ομάδας 
λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες όπως: 
ενημερωτικές συνεδρίες με προσκεκλημένους 
ομιλητές,  μεταφορά τους από σπίτι σε σπίτι, 
ψυχαγωγικές εξόδους, κοινοτικά. επίσημα 
μεσημεριανά γεύματα, παιγνίδια 
αλληλοεπίδρασης και κατ’ οίκον, (παράδοση στο 
σπίτι) δανειστική βιβλιοθήκη Ελληνικών 
εφημερίδων και βιβλίων. Οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στα αγγλικά και στα ελληνικά. Αυτές 
οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για να 
υποστηρίξουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και 
την ανεξάρτητη διαβίωση και παρέχουν 
ανακουφιστική φροντίδα στους φροντιστές.

Ομάδα Υποστήριξης για 
Ελληνόφωνους Άνδρες  
– Κάθε Πέμπτη  
Η ομάδα των ανδρών εστιάζεται σε θέματα 
υγείας και κοινωνικής αλληλοεπίδρασης. Είναι μια 
ομάδα που αποτελείται μόνο από άνδρες η οποία 
διευκολύνεται από έναν ελληνόφωνο άνδρα 
υπάλληλο. Οι  προγραμματισμένες 
δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν: μηνιαίες 
ψυχαγωγικές εξόδους, παραδοσιακή ελληνική 
μουσική και κατ’ οίκον, (παράδοση στο σπίτι)  
υπηρεσία βιβλιοθήκης (βιβλίων και περιοδικών) 
για την προώθηση της υγείας και της ευημερίας 
μεταξύ των ανδρών ηλικίας άνω των 55 ετών.

Ομάδα Υποστήριξης για Άτομα  
με Άνοια
Η ομάδα συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και 
μέσα σε μια χαλαρή ανεπίσημη ατμόσφαιρα. 
Οι φροντιστές, τα μέλη της οικογένειας και 


