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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Federacja Polskich Organizacji
w Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej
składją Państwu najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo słońca oraz samych sukcesów.

ŚWIĄTECZNE PRZYJĘCIE ROWVILLE 2018
7 Grudzień 2018 to kolejny, wspaniały i szczególny dzień, bo upływający w atmosferze
najpiękniejszych polskich Świąt – Świąt Bożego Narodzenia. Ten wyjątkowy czas nasi Seniorzy,
wolontariusze i pracownicy Polskiego Biura Opieki Społecznej spędzili w miłej i pełnej
wspomnień atmosferze, dzieląc się serdecznością oraz ciepłem, ale przede wszystkim
opłatkiem – symbolem miłości i przyjaźni.
Świąteczna dekoracja sali w Domu Polskim “Syrena” w Rowville, gdzie odbyło się przyjęcie,
wykonana została przez ogranizatorów i wolontariuszy. Jak na każdym spotkaniu naszych
zaproszonych gości, tak i tym razem powitaniom nie było końca. Spotkaniu towarzyszyły
gorące uściski, promienne uśmiechy, serdeczność i radość ze spotkania dawno nie widzianego
przyjaciela.
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W tym roku gościliśmy:
Hon Nick Wakeling - Shadow Minister for Industrial Relations and Workplace Safety,
Shadow Minister for Child Protection, Shadow Minister for Ageing
Hon Alan Tudge MP - Minister for Cities, Urban Infrastructure and Population.
Nora Fernandes - Community Engagement & Capacity Building Manager, Palliative Care
Victoria
Lyn Dundon - Gambling Harm Project Coordinator, Ethnic Communities' Council of Victoria
Dr Sylwia Greda-Bogusz – Prezes Polskiego Biura Opieki Społecznej “Polcare”
Grażyna Galas – Skarbnik Polskiego Biura Opieki Społecznej “Polcare”
Lidia Witko – Sekretarz Polskiego Biura Opieki Społecznej “Polcare”
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Po przemówieniach nadszedł czas na wzajemne dzielenie się opłatkiem i życzenia. Chwile
te jeszcze bardziej ociepliły uroczy już i bardzo rodzinny nastrój. Składane świąteczne
i noworoczne życzenia na nadchodzący 2019 rok pozostaną na długo w pamięci nas wszystkich.
Wspólna modlitwa prowadzona przez Ks Artura Botura wprowadziła wszystkich w nastrój
Świąt Bożego Narodzenia. Po życzeniach, gdy już wszyscy ponownie zajęli swoje miejsca,
na stołach pojawiły się smaczne dania tradycyjnej, polskiej kuchni świątecznej.
Kolejnym radosnym momentem było przybycie Gwiazdora, który dla każdego miał nie tylko
prezent ale dobre i dowcipne słowo.

Następnie świąteczny i rodzinny klimat urozmaiciła loteria, która dodała atmosfery
wyczekiwania na ciekawe niespodzianki.
W tym roku seniorzy z Grupy Doveton i Relax pięknie zaprezentowali Bożonarodzeniowe
przedstawienie i razem z siostrą Elżbietą zapraszali wszystkich gości do wspólnego śpiewania
kolęd.

Nasze spotkanie szybko dobiegło końca. Miło i serdecznie spędzone chwile na długo wszystkim
pozostaną w pamięci.

Do zobaczenia za rok!
Ewa Kizewski
Koordynator Programu Opieki Środowiskowej
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ŚWIĘTO SPORTOWE w ALBION 2019

W dniu 24 lutego odbyło się jubileuszowe, bo pięcdziesiąte Swięto Sportowe w Albion.
Na początek troche historii jak to dawniej było.
Pierwszy polski festiwal sportowy odbył się na prywatnej posiadłosci w Wallan 1 grudnia 1963
roku. Była to skromna impreza, w ktorej wzięło udział około 150 zawodnikow i zebrał się
niewielki tłum widzow. Warunki były raczej prymitywne i nie było ustalonych pol do gry w piłkę
nozną i siatkowkę, ktore były głownymi wydarzeniami. Drugi Festiwal odbył się na terenie
Polonia Soccer Club w Essendon w dniu 6 grudnia 1964 roku. Jednak słaba pogoda i
niewygodna lokalizacja były przyczyną braku sukcesu.
Trzeci festiwal został przełozony na luty 1967 r., Kiedy to w Chribnside Park w Werribee
znaleziono odpowiednie miejsce. Od tego czasu liczba zawodnikow wzrastała corocznie,
ostatecznie przekraczając 400, a liczba widzow wzrosła do prawie 3000. Wydarzenia
druzynowe w piłce noznej i koszykowce zaczęły przyciągac zespoły międzypanstwowe i przy
jednej okazji (1970) wzięła udział druzyna siatkarska z Nowej Zelandii. Cherniside Park był
miejscem festiwali sportowych przez kolejne dziewięc lat, az do 12-go Swięta Sportowego,
kiedy to został przeniesiony do Lara w poblizu Geelong- było w lutym 1976 roku.
Festiwal w Larze stał się jednym z najwazniejszych wydarzen w kalendarzu społecznym dla
polskiej społecznosci w Wiktorii. Ciągle przyciąga duzą liczbę zawodnikow i widzow.

Od 1989 roku Festiwale odbywały się w Polskim Centrum Sportu i Rekreacji w Albion.
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Obecnie rozgrywane są następujące zawody: piłka nozna, siatkowka, lekkoatletyka i imprezy
kryte, takie jak tenis stołowy, bilard, szachy, rzutki i tysiąc.
Tradycyjnie festiwal organizowany jest w ostatni weekend lutego (sobota i niedziela), ale
oficjalne otwarcie odbywa się w niedzielę rano.

Przez lata oficjalnymi goscmi Festiwalu Sportowego byli: Premierzy, ministrowie rządu
wiktorianskiego, parlamentarzysci i przedstawiciele samorządu lokalnego.

Od upadku komunizmu polscy przedstawiciele dyplomatyczni i konsularni zostali zaproszeni i
wzięli udział w oficjalnych otwarciach festiwali.

W tegorocznym Swięcie sportowym oficjalni goscie to: pełniąca obowiązki Konsula
Generalnego w Sydney Pan Irena Juszczyk, reprezentująca misistra sportu Natalie Suleyman MP,
z-ca mera Brimbank Sam Davies, Cr Victoria Borg and Cr Kim Thien Troung, Honorowy Konsul
Generalny RP w Melbourne Zbigniew Łuk-Kozika, Prezeska Rady Naczelnej Małgorzata
Kwiatkowska. Wymienilismy tylko najwazniejszych gosci gospodarzy imprezy Prezesa
Federacji Mariana Pawlika OAM i Prezesa Klubu Albion Dr Marka Kijka. Było więcej oficjalnych
gosci.
Głowna uroczystosc oficjalna odbyła się zaraz po Mszy Swiętej, ktorą odprawił Ksiądz Ludwik
Ryba.
Przemawiaqli kolejno Przewodniczący tegorocznegoSwięta Sportowego Adam Drahan, Prezes
Federacji Pan Marian Pawlik, ktory powitał gosci.

Pierwszym gosciem była Pani konsul, następnie przemowiła Prezes Rady Naczelnej, po niej
przedstawicielka mera Brimbank Cr Victoria Borg i na zakonczenie przdstawicielka Ministra
Sportu rządu stanowego Pani Natalie Suleyman MP, ktora wspołnie z Panią Konsul RP Ireną
Juszczyk otworzyły oficjalnie 50 Swięto Sportowe.
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Potem były występy małego i sredniego Poloneza, nagrodzone duzymi brawami i oficjalne
zdjęcie.

Było trochę po jedenastej, ale Bieg Niepodległosci na 1918 m odbył się po raz pierwszy
zainicjowany przez Prezeskę Rady Naczelnej i Prezesa Federacji, wzięło w nim udział tylko albo
az 8 uczestnikow. Wygrał Tomek Peackok – gratulacje. Dekoracja uczestnikow biegu odbyła się
o 12.00.
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Potem jeszcze długo toczyły się rozgrywki piłkarskie, lekkoatletyczne, siatkarskie, bilardowe.
Wyniki mamy nadzieję w najblizszym Tygodniku Polskim. Gratulujemy zwycięzcom oraz
organizatorom udanej imprezy.

Spotkamy się za rok na 51 Świecie Sportowym
tradycyjnie już w ostatnią niedzielę lutego 2020 roku.

SPOTKANIE Z MINISTRAMI w Melbourne Town Hall 8 MARCA 2019
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CHARYTATYWNY BAL PREZESA FEDERACJI w Rowville
2 marca 2019 na zakończenie karnawału odbył się już tradycyjnie, bo po raz piąty,
charytatywny Bal Prezesa Federacji. Wydarzenie objął patronatem Ambasador RP w Canberze
Pan Michał Kołodziejski.
W tym roku na Balu bawiło się ponad sto trzydzieści osób. Z gości oficjalnych należy wymienić:
Pana Michała Kołodzisjskiego – Ambasadora RP, Panią Natalie Suleyman MP – przedstawicielkę
Ministra Wielokulturowości, ministrów w gabinecie cieni oraz posłów: z rejonu Rowville – Pana
Kima Wellsa z małżonką oraz z rejonu Ferntree Gully – Pana Nicka Wakelinga, Księdza Kamila
Żyłczyńskiego – Rektora Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough oraz Honorowego
Konsula Generalnego RP w Melbourne – dr Zbigniewa Łuk-Kozikę z małżonką Denise. Na
uroczystości było obecnych ponad dwunastu prezesów organizacji członkowskich Federacji,
wielu przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji oraz organizacji niezależnych.
Mistrzem Ceremonii była Pani Lucyna Bąk, która powitała wszystkich obecnych i zwięźle
przedstawiła cel i program Balu.
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Po powitaniu, Kapela Rawdanowiczów powiększona o dwóch przedstawicieli rodziny
Milewskich, wystąpiła z krótkim koncertem. Wspaniale było posłuchać pięknej muzyki
w wykonaniu przedstawicieli młodego pokolenia Polonii w Melbourne.
Po koncercie, Prezes Federacji Pan Marian Pawlik OAM powitał gości oraz opowiedział historię
Balów organizowanych przez Federację.
Następnie poprosił o zabrania głosu przedstawicielkę rządu wiktoriańskiego – Panią Natalie
Suleyman MP, od której usłyszeliśmy wiele ciepłych słów – również o pomocy rządu
australijskiego dla polskich organizacji w Albion (Klubu i Polonii). Pani Suleyman powiedziała
też o swojej sympatii do Polaków oraz o tym, że zawsze chętnie uczestniczy w imprezach
organizowanych przez polską społeczność.
W następnej kolejności wystąpił Pan Kim Wells – przedstawiciel opozycji wiktoriańskiej, który
przypomniał zgromadzonym gościom postać Sir Pawła Strzeleckiego oraz zasługi jego i innych
Polaków dla Australii.
Kolejny Gość, Pan Nick Wakeling MP nie tylko popisał się swoją znajomością języka polskiego,
ale także przypomniał gościom zgromadzonym w Domu Polskim SYRENA o grupie
parlamentarnej przyjaciół Polski, której szefuje razem z Natalie Suleyman, oraz o Tadeuszu
Kościuszce – bohaterze Polski i Australii.
Na zakończenie, wystąpił patron imprezy Pan Ambasador Michał Kołodziejski, który
przypomniał nam, że na początku swojej misji w Australii, dokładnie rok temu, pierwszą
imprezą, w której wziął udział był właśnie Bal Charytatywny Federacji w 2018. Wspomniał
również o ubiegłorocznej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Melbourne. Na koniec
swojego wystąpienia Pan Ambasador przeczytał list gratulacyjny ministra Kwiatkowskiego.
Po części przemówień, kolejnym punktem Balu była dekoracja wysokimi Odznaczeniami
państwowymi dwóch zasłużonych działaczek z Melbourne. Sylwetki odznaczonych
przedstawili Prezes Marian Pawlik OAM oraz Pani Lucyna Bąk.
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Pani Teresa Solarska otrzymała odznaczenie za swój wkład w propagowanie kultury polskiej,
zaś Pani Halina Puszkar – za wkład i pracę w wychowanie oraz nauczanie młodego pokolenia
Polaków w Australii.
Ambasador Michał Kołodziejski odczytał rozporządzenie Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy
i odznaczył obie Panie Krzyżem Kawalerskim Orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Serdecznie gratulujemy obu Paniom tak zaszczytnych wyróżnień.

Po oficjalnej części i kolacji nadszedł czas na część nieoficjalną, czyli zabawę i tańce.
W międzyczasie zakończyła się również cicha aukcja oraz loteria.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Pani Magdalenie Domżalskiej – Szefowej kuchni
w Domu Polskim SYRENA w Rowville za przygotowanie wyśmienitej kolacji.
Dziękujemy zespołowi Viva i Panu Marcinowi Fundalińskiemu za poprowadzenie zabawy
i fantastyczną muzykę na żywo. Dziękujemy również sponsorom, organizatorom oraz
uczestnikom Balu Charytatywnego, dzięki którym na konto zakupu domu na ośrodek respite
Polskiego Biura Opieki wpłynęło 2,123 dolarów.
Do zobaczenia za rok, na kolejnym Balu Prezesa!
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Wycieczka opiekunów na farmę z owocami
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NDIS National Disability Insurance Scheme
Od ponad roku, Polcare przoduje w dostarczaniu usług dla osób niepełnosprawnych w ramach
National Disability Insurance Scheme (NDIS).
Polcare ofreuje szeroki zakres usług dla osób niepełnosprawnych w ramach National
Disability Insurance Scheme (NDIS). Usługi obejmują:
• koordynację usług programowych,
• doradztwo w wykorzystywaniu finansów programu,
• pomoc w domu i usługi wspomagające czynności życia codziennego,
• pomoc przy czynnościach osobistych,
• udział w zajęciach grupowych,
• transport.
W lutym tego roku udało się nam zorganizować dwie grupowe wycieczki dla osób
niepełnosprawnych w ramach NDIS.
Pierwsza wycieczka odbyła się do Dandenong Ranges, gdzie nasi Uczestnicy mieli okazję
zobaczyć papugi oraz zaangażować się w spacery przyrodnicze przy Grant’s Picnic Ground oraz
w Alfred Nicholas Gardens.

Druga wycieczka odbyła się do Arthur’s Seat. Uczestniczący bardzo chętnie spacerowali po
buszu, oraz cieszyli się widokami z punktu widokowego na szczycie Arthur’s Seat.
Po lunczu, niektórzy wykazali zainteresowanie grą w piłkę, co zachęciło nas do kupienia piłki
na nasze wycieczki.
Nasza następna wycieczka odbędzie się do Melbourne Museum 2 marca.
Dziękuje wszystkim za pracę i udział w programie.
Aleksandra Waryszewska
Koordynator Programu NDIS
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PROJEKT OPIEKI PALIATYWNEJ
Projekt Opieki Paliatywnej prowadzony przez Polską Federację Organizacji Polskich
w Wiktorii rozpoczął swoją działalność w roku 2018.
Już od ponad 55 lat Polskie Biuro Usług Społecznych służy poradą i pomocą rodakom
mieszkającym w Wiktorii. Świadczymy usługi społeczne osobom starszym, niepełnosprawnym
oraz ich opiekunom.
Osoby starsze w naszym społeczeństwie mogą cieszyć się wartościowym i pełnym wrażeń
życiem. Ich zdrowie i dobre samopoczucie są niezmiernie ważne, ponieważ ich przeżycia to
klucz do naszego dziedzictwa historycznego.
Nasi rodzice i dziadkowie mają wpływ na system wartości każdej generacji poprzez dzielenie
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na możliwość przekazywania wiedzy i doświadczenia
następnym generacjom może jednak w starszym wieku wpłynąć samotność i depresja
wynikające z przyczyn takich, jak utrata niezależności.
Bariera językowa nie jest jednak jedyną przyczyną, z powodu której ludzie czują się samotni
i odizolowani. Inne przyczyny to obawa przed zmianami w dzisiejszym społeczeństwie lub
trudności związane z przejściem na emeryturę. Obawy przed przestępstwami są często
podsycane i wyolbrzymiane przez środki masowego przekazu.
Izolacja i osamotnienie odczuwane przez osoby starsze może doprowadzić do większych
problemów, jeśli nie zostaną rozpoznane i pokonane.
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Izolacja może przyjąć wiele form włącznie z izolacją kulturową. Może ona dotknąć osoby o
różnym kulturowym i językowym pochodzeniu z powodu ograniczonej znajomości języka
angielskiego lub jej utraty.
Na uczucie depresji i samotności odczuwane przez starszych ludzi wpływa wiele czynników.
Należą do nich:
• Utrata małżonka lub przyjaciół
• Przejście na emeryturę i związana z tym nadmierna ilość wolnego czasu
• Utrata zdrowia i niezależności oraz trudności z zaakceptowaniem polegania na innych
• Ograniczenia finansowe.
• Stresy rodzinne i problemy zdrowotne
• Bariery kulturowe lub językowe pomiędzy pokoleniami, na przykład wnuki mogą nie
mówić po polsku.
• Poczucie przynależności.
Ludzie starsi z problemami zdrowotnymi oraz osoby niepełnosprawne mogą się zwrócić
o pomoc do Polskiego Biura Usług Społeczny w Oakleigh oferującego szeroki zasięg serwisów
dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Usługi te pomagają organizować wsparcie socjalne, transport, sprzęt ułatwiający poruszanie
się, pomoc w zachowaniu higieny, sprzątaniu, przygotowaniu posiłków, pomoc w zachowaniu
aktywności fizycznej, opieka pielęgniarska, pomoc dla osób z demencją, itp. W Polskim Biurze
Usług Społecznych zatrudnieni są pracownicy, którzy mówią po polsku.
Istnieje wiele form pomocy i wsparcia dla starszych ludzi. Ważne jest uzyskanie odpowiedniej
pomocy i informacji.
Projekt Opieki Palliatywnej oferuje bezpłatną pomoc społeczności polskiej mieszkającej w
Wiktorii
• Indywidualną pomoc dla osób nieuleczalnie chorych, aby pomagać im godnie żyć jak
najdłużej we własnym domu; usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb
klienta;
• Holistyczny system wsparcia dla opiekunów i rodziny, które zmagają się z chorobą
oraz własnymi problemami;
• Sesje informacyjne dla zorganizowanych grup polonijnych prowadzone przez
dwujęzycznych wykładowców na temat opieki paliatywnej, opieki dla osób chorych na
demencje oraz informacje dla opiekunów.
Nie należy bać się poprosić o pomoc,
jeśli uważasz, że może być potrzebna tobie lub twoim bliskim.
Po dodatkowe informacje prosimy dzwonić do Polskiego Biuro Usług Społecznych
tel. (03) 9569 4020.
Biuletyn Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii/Polskie Biuro Opieki Społecznej Marzec2019

14

FederacjaPolskichOrganizacji w Wiktorii
Suite 305, Level 3, 3 Chester Street, Oakleigh VIC 3166
Website: www.pccv.org.auEmail: coordinator@pccv.org.auTelefon: (03) 9569 4020  Fax: (03) 9569 4780

Dziennik naszego życia
Seniorzy dzielą się wspomnieniami z przyszłymi pokoleniami.
Wszystkie wydarzenia w naszym życiu, od całkiem zwyczajnych do tych niezwykłych, stanowią
historię wartą opowiedzenia.
Nasza podróż przez życie zawiera tak wiele doświadczeń i przeżyć. Jest jak barwny gobelin
utkany z punktów zwrotnych i wspomnień, które sobie przypominamy, gdy ogarnia nas
refleksja o naszym życiu.
Ale nasze życie to o wiele więcej niż tylko te wielkie chwile. Przeżywamy wiele ważnych
wydarzeń, które kształtują nasze życie – doświadczenia dzieciństwa, pierwsza praca, poznanie
partnera życiowego, urodziny dzieci, podróże.
Ponadto po drodze przeżywamy te wszystkie momenty, które nadają barwę i kształt naszej
osobowości i temu, co ma dla nas wartość.
Rozmowa z naszymi najbliższymi o Ich życiu, wspominanie najmilszych przeżyć i doświadczeń
życiowych mogą być bardzo przyjemne.
Twoja rodzina z radością będzie odkrywać historie z dzieciństwa, wysłuchiwać opowiadań
z okresu młodości, anegdoty o przygodach, które się wydarzyły po drodze.
Każdy może odkryć i ujrzeć swoich bliskich w nowym świetle.
Wszyscy mamy jakieś historie do opowiedzenia, a czas poświęcony na rozmowy z rodziną
i przyjaciółmi może być radosnym i satysfakcjonującym doświadczeniem dla wszystkich
uczestników.
To najlepszy sposób, aby docenić ludzi nam najbliższych – w podzięce za wzbogacenie naszego
życia i za to, jak wiele dla nas znaczyli.
Pomyśl, że to jest początek nieustających rozmów, podczas których mogą oni mówić otwarcie
o wielu sprawach – wspominając przeszłość i planując przyszłość.

„Obraz jest warty tysiąca słów, ale wspomnienia są bezcenne”

Karty z pytaniami oraz Dziennik będą dostępne w Polskim Biurze Usług Społecznych w
Oakleigh.
Po dodatkowe informacje prosimy dzwonić do Polskiego Biura tel. (03) 9569 4020.
Opracowała Janina D.
Prawa autorskie Your Life Talks.
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PRZYDATNE INFORMACJE

Carer Card
Department of Human Services Vendor
Number if you receive a carer payment or
allowance
•

having a medical professional verify your
eligibility.

Professional carers that receive a wage for
providing care are not eligible.

The Carer Card is issued to the carer to
recognise and reward the selfless hard work
that they perform to improve the lives of

Eligible carers are welcome to download
application form from website
https://carercard.vic.gov.au/apply-card

others. Carers can use the card independently

To find out if you are eligible or to be sent an

of the person under their care.

application form contact the Carer Card team

The Carer Card is symbolic and financial

by email on carercard@dhhs.vic.gov.au or call

recognition of the value of carers to our
society. The card will provide carers with:
•

a wide range of discounts and benefits on
offer from businesses, the local

•

government and community organisations
free travel on public transport on a
Sunday plus two return off-peak travel
vouchers each year.

To be eligible for a Carer Card you must be a
resident of Victoria and either:
•

the primary carer of a person with a
disability, severe medical condition or
mental illness, or someone who is frail
aged or in need of palliative care

•

a foster, kinship or respite carer.

You can confirm your eligibility by:
•

providing your Centrelink Customer
Reference Number (CRN) or your

1800 901 958.What is a primary carer?
A primary carer provides substantial support
and assistance to someone in need of care at
least several times per week with activities
such as:
•

personal care

•

household tasks

•

mobility and transport

•

making and attending appointments

•

monitoring medication

•

communication

•

emotional support

A kinship carer is responsible for the care and
well-being of a child or young person if they
are unable to live with their own parents.
Kinship carers are usually relatives, but may
also be someone who has a significant
relationship with the child, such as a friend of
the family, or a neighbour.
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PORTAL POLONII w Wiktorii
https://PortalPolonii.com.au
Wraz z początkiem 2019 roku wystartował w sieci PORTAL POLONII w Wiktorii – nowy internetowy serwis
informacyjny dla Polek i Polaków, którzy mieszkają w Wiktorii. Oprócz relacji z wydarzeń polonijnych
organizowanych w Wiktorii oraz kalendarza wydarzeń kulturalnych, czytelnicy mogą znaleźć również bogatą
bazę map lokalizujących polskie sklepy, restauracje, instytucje, organizacje i kluby. Możemy pochwalić się
także całkiem dużą bazą kontaktów do polskojęzycznych lekarzy, specjalistów i usługodawców z różnych branż.
Pierwszy raz, i to na tak dużą skalę, udało się zebrać w jednym miejscu wiele informacji przydatnych nie tylko
nowoprzybyłym do Australii Polakom, ale także rodakom mieszkającym tutaj od dawna.
PORTAL POLONII w Wiktorii powstał z inicjatywy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii jako odpowiedź na
zapotrzebowanie informacyjne wynikające z wciąż rozrastającej się społeczności Polaków w Melbourne i
okolicach. Celem Portalu jest dostarczanie Polonii informacji o tym co, gdzie i kiedy dzieje się w Wiktorii oraz
umożliwienie wspierania polskich specjalistów i przedsiębiorców.

Łatwo dostępne zakładki tematyczne

Więcej danych pojawia się po
kliknięciu w czerwony punkcik.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dzielenia się ciekawymi historiami (również osobistymi
opowiadającymi o emigracji do Australii i życiu w Australii), kontaktami do polskich specjalistów i punktów
usługowych oraz informacjami o ogólnodostępnych wydarzeniach polonijnych. Wszelkie informacje
przyjmujemy mailowo na adres reception@pccv.org.au
Na koniec, nie zostało mi nic innego jak zaprosić wszystkich do odwiedzenia PORTALU POLONII na stronie
internetowej https://portalpolonii.com.au
Justyna Tarnowska
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Polskie szkoły sobotnie Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

schools/pccv.org.au

Szkoły w Wiktorii mają akredytację od klasy zerowej do 10.
W większości szkół są to uczniowie na poziomie średnim do klasy 10 włącznie.

ESSENDON

SOUTH MELBOURNE

Szkoła im.Marii Konopnickiej
Polish Marian Shrine
Aberfeldie Street, Essendon VIC3040
Koordynator: Halina Puszkar

Szkoła im.Tadeusza Kościuszko
SolgreenRecreationaCentre,
South MelbourneVIC3205
Koordynator: Monika Krajewska

Kontakt 0425 789 923
e-mail:hapuszkar@gmail.com

Kontakt 9569 4020
e-mail:monika.krajewski@pccv.org.au

ST.ALBANS

ROWVILLE

Szkoła im.Mikołaja Kopernika
Sacred Hearts Primary School
Winifred Street, St.AlbansVIC3021
Koordynator: Roman Sawko

Szkoła im Marszałka J.PiłsudskiegoDom
Polski “SYRENA”
1325 StudRd, Rowville VIC 3178
Koordynator: Magda Delport

Kontakt 0400 440 014
e-mail:R.Sawko@bom.gov.au

Kontakt 0467 531 068
e-mail:polishschool.rowville@gmail.com

AUTOBUS DO WYNAJĘCIA
Informujemy, że minibus zakupiony w ubiegłym roku jest wykorzystywany w naszym Biurze do
przewozu klientów do Ośrodków Zajęć Dziennych. Informujemy, że można go wypożyczać na
wycieczki w przystępnych cenach z kierowcą lub bez.
Proszę o zgłaszanie potrzeb pod numer telefonu 03 9569 4020.
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Programy pomocy dla polskich seniorów w Australii
Biuro Opieki Społecznej przy Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii służy profesionalną pomocą
polskim seniorom już od kilkudziesięciu lat.

Nasze Biuro udziela informacji na temat dostępnych serwisów w języku polskim
i angielskim. Nasi dwujęzyczni wykwalfikowani pracownicy zawsze służą
pomocą i poradą.
W naszej ofercie programowej znajdują się między innymi:

• PROGRAM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH
Home CarePakages – HCPs
• Pośrednictwo Usług Opieki Społecznej
Brokerage Service
• OŚRODKI ZAJĘĆ DZIENNYCH
Social Support Group
• PROGRAM OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ
Service System Development Program
• PRZYJACIELSKIE WIZYTY w domach klientów (CHSP SSD);
• TELELINK
• PROGRAM WOLONTARIATU OPIEKUŃCZEGO
Community Visitors Scheme -CVS
• NDIS National Disability Insurance Scheme
• OPIEKA PALIATYWNA
•

GRUPA OPIEKUNÓW
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Numer konta CBA 063159 10663459 z dopiskiem donation.
Osoby które chciałyby przekazać dotacje ( które można klajmować do taksu) na różne
cele np. Fundusz Pomocy Społecznej, nowe projekty biura oraz na konkretne programy
zachęcamy do wpłaty na konto lub można to zrobić osobiście w Biurze. Wszystkie dotacje
można odpisać od taxu.
WSPÓŁPRACA
Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do wspołpracy wszystkich zainteresowanych umieszczeniem
artykułow lub informacji waznych dla Polakow mieszkających w Wiktorii. Wszyscy zainteresowani mogą
dzwonic do Federacji, zeby porozmawiac o nawiązaniu wspołpracy przy redagowaniu Biuletynu.

Polish Community Council of Victoria Inc. is supported by funding from the Commonwealth and Victorian
DSZISIAJ BETKLEJEM

FEDERACJA POLSKICH ORGANIZACJI W WIKTORII

Godziny pracy Biura Opieki

POLISH COMMUNITY COUNCIL OF VICTORIA INC
POLSKIE BIURO OPIEKI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNITY CARE SERVICES INC.
Level 3, Suite 305, 3 Chester Street,
Oakleigh VIC 3166
Telefon: (03) 9569 4020
Fax: (03) 9569 4780

Poniedziałek

8.00-16.30

Wtorek

8.00-16.30

Środa

8.00-16.30

Czwartek

8.00-16.30

Piątek

9.00-15.00

Email: coordinator@pccv.org.au
Website: www.pccv.org.au
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