
 Πώς μπορώ να βρω την 
υπηρεσία;

Η Πολυπολιτισμική – Γειτονική  Βοήθεια  
Ελληνόφωνη, είναι μια από τις υπηρεσίες του 

NNC στην κοινότητα. 

Απευθυνθείτε στη Marie για 
περισσότερες 
πληροφορίες 

Τηλέφωνο 02 9564 7304
marie@newtowncentre.org

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

www.newtowncentre.org

Χρηματοδότηση 
Η Πολυπολιτισμική Γειτονική  Βοήθεια  – 
Ελληνόφωνη Υπηρεσία του Κέντρου Γειτονιάς 
Newtown [Newtown Neighbourhood Centre], 
είναι ένα Κοινοπολιτειακό Πρόγραμμα 
Υποστήριξης στο Σπίτι (CHSP) που 
χρηματοδοτείται από κοινού από το Υπουργείο 
Οικογένειας και Κοινοτικών 
ΥπηρεσιώνΓήρανσης, Αναπηρίας και Φροντίδας 
στο Σπίτι (ADHC) της ΝΝΟ και του Υπουργείου 
Υγείας της Κοινοπολιτείας.

Αναγνώριση της χώρας 
Το NNC αναγνωρίζει το Λαό της Gadigal-
Wangal του Έθνους Eora ο οποίος είναι ο 
παραδοσιακός κάτοχος της γης στην οποία 
εργαζόμαστε.

Υπηρεσίες ∆ιερμηνείας 

Αν χρειάζεστε βοήθεια στην αγγλική γλώσσα, 
μπορούμε να κανονίσουμε ένα τηλεφωνικό  
διερμηνέα, ο οποίος θα σας εξηγήσει την 
υπηρεσία.

Ελληνόφωνη Ομάδα  
Κοινωνικής Υποστήριξης

Είναι μια υπηρεσία κοινωνικής 
υποστήριξης για ηλικιωμένα άτομα, 
και των φροντιστών τους, με στόχο 

να επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να 
συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητα και να 

συμμετέχουν στην παροικία.



    

H Πολυπολιτισμική 
Γειτονικη Βοήθεια
Ελληνόφωνη Υπηρεσία [Multicultural 
Neighbour Aid - Greek Speaking] είναι 
μια υπηρεσία κοινωνικής υποστήριξης 
μέσω ομάδας ελληνόφωνων αδύναμων 
ηλικιωμένων ατόμων και των φροντιστών 
τους. Η υπηρεσία περιλαμβάνει κοινωνική 
επικοινωνία, πολιτισμικά κατάλληλα 
γεύματα, ενημερωτικές συναντήσεις και 
ομαδικές εκδρομές  με σκοπό να επιτρέψουν 
στους συμμετέχοντες  να ζουν ανεξάρτητα 
στο σπίτι τους και να παραμένουν δραστήρια 
και συμμετέχοντα μέλη των κοινοτήτων 
τους.
Ποιοι μπορουν να 
σεμμετεχουν
Η υπηρεσία απευθύνεται σε ελληνόφωνα  
ηλικιωμένα άτομα (65 ετών και άνω) και 
στους φροντιστές τους που κατοικούν σε 
Περιοχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Inner West.  
Ποιο είναι το Κόστος;
* Το κόστος για τις δραστηριότητες της 
υπηρεσίας κυμαίνεται από $4 έως $16 
και εξαρτάται από το αν οι πελάτες έχουν 
πρόσβαση σε γεύματα που παρέχονται σε 
κέντρο και μεταφορές από το σπιτι στο 
Κεντρο και πισω.

Υπηρεσίες 
∆ραστηριοτήτων 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων
σκοπός του είναι η  κοινωνική επικοινωνία, 
η ανεξάρτητη διαβίωση και η παροχή 
ανάπαυλας για τους φροντιστές. 
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
ενημερωτικές συναντήσεις με 
προσκεκλημένους ομιλητές· μεταφορές 
από πόρτα-σε-πόρτα· εξόδους αναψυχής· 
ομαδικά γεύματα, διασκεδαστικά  
παιχνίδια και μια εσωτερική βιβλιοθήκη 
με εφημερίδες, βιβλία και πόρους στην 
αγγλική και ελληνική γλώσσα.    
Πότε: Τρίτες και Πέμπτες, 
9.00 π.μ.-1.00 μ.μ.
Πού: Herbert Greedy Hall, 79 Petersham 
Rd Marrickville.

Ομάδα Υποστήριξης για 
Ελληνόφωνους Άνδρες 
επικεντρώνεται σε θέματα υγείας και 
κοινωνικής επικοινωνίας που συντονίζεται 
από ελληνόφωνο άνδρα λειτουργό. Οι 
δομημένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
μηνιαίες εξόδους αναψυχής, παραδοσιακή 
ελληνική μουσική και υπηρεσία εσωτερικής 
βιβλιοθήκης για την προώθηση της υγείας 
και ευεξίας των ηλικιωμένων ανδρών.
Πότε: Πέμπτες, 12.00 - 2.00 μ.μ. (οι 
εκδρομες είναι ολοήμερες)
Πού: Herbert Greedy Hall, 79 Petersham 
Rd, Marrickville

Τα ∆ικαιώματά σας
• Τα προσωπικά δεδομένα και η 
εμπιστευτικότητα διασφαλίζονται συνέχεια. 
Οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένον 
εμπιστευτικές Θα αντιμετωπίζεστε με 
σεβασμό και αξιοπρέπεια 
• Η πρόσβαση στις υπηρεσίες παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις 
• Οποιαδήποτε παράπονα θα 
αναγνωρίζονται αμέσως και θα επιλύονται 
δίκαια και ταχύτατα.

Περισσότερες 
Πληροφορίες και 
Παραπομπές 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την Πολυπολιτισμική Βοήθεια Γειτονιάς – 
Ελληνόφωνη, παρακαλούμε απευθυνθείτε 
στο Συντονιστή στο 
02 9564 7304 τη Δευτέρα/Τρίτη/Πέμπτη.    

Για παραπομπή στην Πολυπολιτισμική 
Βοήθεια Γειτονιάς – Ελληνόφωνη 
Υπηρεσία, παρακαλούμε απευθυνθείτε 
στο My Aged Care στο 1800 200 422 
ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό του 
www.myagedcare.gov.au και ζητήστε 
να σας παραπέμψουν στο Newtown 
Neighbourhood Centre’s Multicultural 
Neighbour Aid - Greek Speaking
* Το κόστος για υπηρεσίες δραστηριοτήτων 
είναι όπως διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 
2017. 


