
Како могу да пронађем  
ову службу?

Мултикултурна група за друштвену подршку 
(Multicultural Social Support Group) – за 

заједнице бивше Југославије (Communities 
from Former Yugoslavia) је једна од услуга 

које NNC пружа друштвеној заједници. 

Назовите Душанку за  
више информација

Телефон 9564 7305
dushanka@newtowncentre.org

Финансирање
Група за друштвену подршку за заједнице 
бивше Југославије при суседском центру 
Њутаун (Newtown Neighbourhood Centre’s 
Communities from Former Yugoslavia Social 
Support Group) пружа услуге у оквиру 
Савезног програма за помоћ код куће 
(Commonwealth Home Support Program - 
CHSP). Групу заједнички финансирају 
Министарство Новог Јужног Велса за 
услуге породицама и друштвеној заједници, 
питања старијих особа, особа са 
инвалидитетом и кућну негу (NSW 
Department of Family and Community Services 
Ageing, Disability and Home Care - ADHC) и 
Савезно министарство здравља 
(Commonwealth Department of Health). 

За више информација, погледајте вебсајт 
Министарства друштвених услуга 
(Department of Social Services)  
(www.dss.gov.au).

Одавање признања земљи
NNC одаје признање Gadigal-Wangal народу 
из нације Eora који је традиционалан 
власник земље на којој радимо.

Услуге тумача
Ако не знате добро енглески, можемо 
да позовемо телефонског тумача 
да вам објасни које услуге вам стоје  
на располагању.

Група за друштвену 
подршку за заједнице 

бивше Југославије 

Подршка за самосталност и 
друштвену укљученост  

старијих особа слабог здравља  
и њихових неговатеља.Newtown Neighbourhood Centre, Inc.

1 Bedford Street Newtown NSW 2042
www.newtowncentre.org



Група за друштвену 
подршку за заједнице 
бивше Југославије
Група за друштвену подршку за 
старије особе слабог здравља и 
њихове неговатеље из заједница  
бивше Југославије.

Служба организује дружења, културно 
подобне оброке, информативна 
предавања и групне излете са циљем 
да људима омогући да наставе да 
живе самостално код своје куће и да 
остану активни и укључени у живот  
њихове заједнице.

Ко има право на ове услуге? 
Ове услуге су на располагању свим 
старијим особама (од 65 година 
старости и више) и њиховим 
неговатељима из заједница бивше 
Југославије које живе на подручју 
локалне самоуправе унутрашњих 
западних предграђа (Inner West Local 
Government Areas). 

Колико коштају услуге?* 
Цене активности које организује ова 
служба се крећу од $4 до $15 и зависе 
од тога да ли странке желе и оброке 
који се служе у центру и превоз.

* Цене активности које организује ова 
служба важе у мају 2017.

Активности које  
организује служба 
Група за подршку старијих грађана
Циљ групе је да омогући сусрете, дружење, 
самосталан живот и одмену неговатеља. 

Активности укључују:
 • Информативна предавања и 

едукацију о здравственим темама 
која одржавају гостујући предавачи

 • Упуте на друге релевантне службе, као 
и информације о њима 

 • Преподневну ужину и лаки ручак 
 • Интерактивне игре и библиотеку 

центра која има новине, књиге, видео 
траке, DVD-е и друге материјале на 
језицима друштвених заједница

 • Редовне заједничке ручкове
 • Рекреативне излете једанпут месечно
 • Превоз од врата до врата (ограничен 

је на предграђа око Мериквила 
(Marrickville suburbs)

Када: Понедељком и четвртком

Где: Суседски центар Њутаун (Newtown 
Neighbourhood Centre)

Додатна подршка
Група за плетење под називом “Wrap 
with Love” (Огрните се љубављу)
Укључите се у плетење вунене ћебади за 
сиромашне у Аустралији и широм света. 

Посетиоци волонтери и телефонски 
контакт 
За чланове групе на болничком лечењу 
или који се преселе у дом за боравак и негу.

Више информација  
и упути 
За више информација о Групи за 
друштвену подршку за заједнице бивше 
Југославије, обратите се координатору 
на 02 9564 7305, понедељком, уторком 
и четвртком.

Да бисте добили упут за ову службу, 
обратите се служби My Aged Care на 
1800 200 422 или погледајте њен 
вебсајт  www.myagedcare.gov.au и 
замолите да вам дају упут за Newtown 
Neighbourhood Centre’s Communities 
from Former Yugoslavia Social  
Support Group.

Ваша права
•	 Приватност и поверљивост су  

увек загарантовани.

•	 Према вама ћемо се понашати са 
поштовањем и достојанствено.

•	 Приступ услугама је на располагању 
сваком без дискриминације.

•	 Примљене притужбе ће 
благовремено бити потврђене, а 
проблеми на које се жалите ће бити 
праведно и брзо решени.

http://www.myagedcare.gov.au

