
Како да ја најдам 
службата?

Групата за мултикултурна социјална 
поддршка – Заедници од бивша 

Југославија, е една од службите на 
NNC за заедницата.

За повеќе информации 
јавете ѝ се на Душанка 

Телефон 9564 7305
dushanka@newtowncentre.org

Newtown Neighbourhood Centre, Inc.
1 Bedford Street Newtown NSW 2042

www.newtowncentre.org

Финансирање
Групата за општествена поддршка на 
заедници од бивша Југославија 
(Communities from Former Yugoslavia Social 
Support Group) на Newtown Neighbourhood 
Centre е федерална програма за домашна 
поддршка (Commonwealth Home Support 
Program - CHSP) заеднички финансирана 
од Одделот за стареење, попреченост и 
домашна нега (ADHC) при Министерството 
за семејство и служби на заедницата на 
Нов Јужен Велс и од федералното 
Министерство за здравје. 

За повеќе информации, посетете ја 
интернет страницата на Министерството 
за социјални служби (www.dss.gov.au).

Оддавање признание  
на земјата
NNC им оддава признание на припадниците 
на Гадигал-Вонгал народот од нацијата 
Еора, кои се традиционални сопственици 
на земјата на која работиме.

Преведувачка служба
Ако ви треба објаснување околу работата 
на службата, а не го зборувате  англискиот 
јазик, ние можеме да ангажираме 
телефонско преведување за вас.

Група за општествена 
поддршка на заедници  
од бивша Југославија

Поддршка на независноста и 
општествената вклученост на 

постари лица со кревко здравје  
и на нивните негуватели.



Група за општествена 
поддршка на заедници од 
бивша Југославија
Група за општествена поддршка на 
постари лица со кревко здравје и на 
нивните негуватели од заедници од 
бивша Југославија.

Услугите вклучуваат општествени 
интеракции, културолошки соодветни 
оброци, информативни сесии и групни 
излети, со цел да им се овозможи 
на луѓето да продолжат да живеат 
независно дома и да останат активни и 
вклучени во нивните заедници.

Кој има право? 
Услугите се за постари лица со кревко 
здравје (на 65 години и постари) и 
за нивните негуватели од заедници 
од бивша Југославија, кои живеат во 
внатрешните западни подрачја на 
локалната управа.   

Колкави се цените?* 
Цените на активностите се движат од $4 
до $15 и зависат од тоа дали клиентите 
користат оброци во центарот и превоз. 

* Цените на активностите на службата се 
од мај 2017. 

Активности на службата 
Група за поддршка на постари лица 
Има за цел да ја поддржи општествената 
интеракција, дружењето и независното 
живеење, и да обезбеди одмена  
за негувателите.

Активностите вклучуваат:
 • Сесии за информирање и здравствено 

образование со гостување на говорници 
 • Упатување и информации за други 

релевантни служби
 • Утрински чај и лесен ручек
 • Интерактивни игри и библиотека со 

весници, книги, видеа, ДВД и ресурси на 
јазици на заедницата.

 • Редовни заеднички ручеци
 • Месечни рекреативни излети
 • Превоз од врата до врата (ограничен на 

предградијата Мариквил)

Кога: Секој понеделник и четврток

Каде: Newtown Neighbourhood Centre

Дополнителна поддршка
Група за плетење “Завиткај со љубов”

Плетење волнени прекривки за луѓе на 
кои им е потребна помош во Австралија и 
ширум светот.

Посетители доброволци и телефонски 
контакт
За членови на групата кои лежат во болница 
или одат да живеат во старски домови.

Повеќе информации  
и упати 
За повеќе информации за групата за 
општествена поддршка на заедници од 
бивша Југославија, ве молиме јавете се 
на координаторот на 02 9564 7305,  секој 
понеделник, вторник и четврток.

За да бидете упатени на службата, 
ве молиме јавете се на My Aged 
Care на 1800 200 422 или посетете 
ја нивната интернет страница  
www.myagedcare.gov.au и побарајте да ве 
упатат на Newtown Neighbourhood Centre’s 
Communities from Former Yugoslavia 
Social Support Group.

Ваши права
•	 Приватноста и доверливоста се 

секогаш гарантирани.

•	 Односот кон вас ќе биде со 
почитување и достоинство.

•	 Услугите се даваат без 
дискриминација. 

•	 Сите поплаки ќе бидат веднаш 
евидентирани и решени 
праведно и брзо.

http://www.myagedcare.gov.au

