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DZIEŃ WOLONTARIUSZA 
 

W niedzielę 28 kwietnia 2019 roku z okazji Narodowego Tygodnia Wolontariusza, Polskie 

Biuro Opieki Społecznej „Polcare” zaprosiło wolontariuszy na uroczysty poczęstunek i występ 

aktorki pani Ewy Błaszczyk, która gościła w Melbourne. Uroczystość rozpoczęła się 

serdecznym powitaniem wszystkich zaproszonych wolontariuszy i gości. Na uroczystość 

przybyli: Prezes Polskiego Biura Opieki Społecznej „Polcare” Pani dr Sylwia Greda-Bogusz 

OAM, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Pan Marian Pawlik OAM oraz Dyrektor 

Polskiego Biura Opieki Społecznej „Polcare” Pani Bożena Iwanowski. Goście w krótkich, ale 

bardzo miłych przemówieniach wyrazili ciepłe słowa podziękowania dla wolontariuszy  

i organizatorów tej uroczystości. Uśmiechy na twarzach naszych wolontariuszy wywołały 

dyplomy uznania i prezenty w postaci książki „Antologia wierszy Polskich Seniorów 1999-

2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po smacznym poczęstunku, zaprosiliśmy wolontariuszy na spektakl z udziałem pani Ewy 

Błaszczyk, aktorki a zarazem Prezesa Fundacji „Akogo?”. Podczas występu mieliśmy okazję 

obejrzeć monodram „Oriana Fallaci. Chwila w której umarłam”. Następnie zaznajomiliśmy się 

z działalnością Fundacji „Akogo?”. Na zakończenie posłuchaliśmy fragmentów recitalu: 

„Pozwól mi spróbować jeszcze raz” w wykonaniu Ewy Błaszczyk i jej córki Marianny 

Dr Sylwia Greda-Bogusz OAM podczas wręczania dyplomów  
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Janczarskiej przy akompaniamencie Andrzeja „E-mol” Kowalczyka (gitara) i Marcina Partyka 

(fortepian). 

Okazało się, że nasi wolontariusze nie tylko potrafią pomagać innym w ramach programów 

naszej organizacji, ale wszyscy pozytywnie odpowiedzieli na apel udzielenia pomocy  

i zebrania pieniędzy na rzecz Fundacji „Akogo?”. Zebrana dotacja została uroczyście wręczona 

na ręce pani Ewy Błaszczyk przez Panią Bożenę Iwanowski i Pana Mariana Pawlika OAM. 

Spotkanie upłynęło w pogodnej atmosferze i dostarczyło wszystkim wielu miłych wrażeń. 

Mieliśmy kolejną okazję, aby spotkać się i lepiej się poznać. Muszę przyznać, że nasi 

wolontariusze są towarzyscy, radośni i mają wspaniałe poczucie humoru. W ich towarzystwie 

czas upływa bardzo przyjemnie. Dla mnie i dla siostry Elżiety była to szczególna okazja 

poznania bliżej naszych wolontariuszy i podzielenia się ich pozytywną energią. 

 

Z okazji przypadającego w dniach 20-26 maja Narodowego Tygodnia Wolontariusza,  

w imieniu pracowników i Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskiego 

Biura Opieki Społecznej „Polcare” oraz podopiecznych pragniemy serdecznie podziękować 

wszystkim Wolonatariuszom za ich bezinteresowną i nieocenioną pracę. 

Ewa Kiżewski 

Koordynator Programu Opieki Środowiskowej 

 

WIEŚCI Z OŚRODKÓW ZAJĘĆ DZIENNYCH 
 

Jesienne zajęcia w Ośrodkach Zajęć Dziennych zapewniły naszych uczestnikom sporo wrażeń  

i możliwości rozwijania umiejętności społecznych, manualnych, artystycznych, a nawet 

cyfrowych. Część grup zdecydowała się na wycieczki w plener. SSG Ardeer wybrała się na 

wycieczkę do Mount Macedon, SSG SPORT Rowville - na Polanę w Heaslville, SSG RELAX 

Rowville - do Tithatuan Park Wetlands, a brokege’owa SSG Doveton Group pojechała do Wilson 

Wolontariusze PCCV i PCCS  

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Botanic Park w Berwick. Były spacery, grille i zabawy na świeżym powietrzu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa z SSG Oakleigh odwiedziła Dom Polskiego Seniora w Bayswater, gdzie razem  

z mieszkańcami Domu spędziła miło czas i zjadła pyszny obiad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi seniorzy z SSG Brunswick wybrali się na tańce w ramach Morning Melody. Muzyka, tańce i 

wspaniałe jedzenie – każdy znalazł coś dla siebie i już odlicza czas do następnej zabawy. 

SSG Doveton Group  SSG SPORT Rowville  

SSG RELAX Rowville  

SSG Oakleigh w Domu Polskiego Seniora w Bayswater 

SSG Ardeer  

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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W miminonych miesiącach każda z grup poświęciła nieco czasu na rozmowy o tradycjach 

wielkanocnych, święcie Konstytucji 3. Maja i Dniu Matki. Oprócz rozmów tematycznych były 

również zadania manualne takie jak kolorowanki, dekorowanie pisanek, czy też robienie kartek 

z życzeniami wielkanocnymi.  

SSG Brunswick na Morning Melody 

SSG Brunswick 

SSG Oakleigh 

SSG Rowville 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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W ramach projektu „Colour of life”, realizowanego w ramach obchodów Anzac Day i święta 

Konstytucji III Maja, każda z grup przygotowała plakat z biało-czerwonymi kwiatami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zdrowym ciele - zdrowy duch. Zgodnie z tym mottem każda grupa miała gimnastykę. Czasem 

dla utrakcyjnienia z piłką, taśmą lub makaronem. Były również organizowane gry 

zręcznościowe takie jak rzutki. SSG SPORT Rowville kontynuowała doskonalenie umiejętności 

spacerowania na coraz dłuższych dystansach. W ramach ćwiczeń umysłowych nasi seniorzy 

namiętnie grali w Rummy-O i karty, a także w gry Memory na ipadach. 

SSG Ardeer SSG Rowville 

SSG SPORT Rowville SSG Doveton Group  

SSG Brunswick 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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SSG Doveton Group  SSG Doveton Group  

SSG Brunswick SSG Brunswick 

SSG Rowville SSG Oakleigh 
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SSG RELAX Rowville i Doveton Group wzięły udział w międzykulturowym projekcie „Love in 

any language” organizowanym przez Australian-Filipino Community Services. W projekt 

zaangażowali się seniorzy z kilku społeczności, m.in. polskiej, chińskiej, żydowskiej, arabskiej  

i filipińskiej. W angielskojęzyczny tekst utworu „Love in any language” wpleciono frazę 

„kocham cię”, którą zaśpiewały reprezentacje danych społeczności. Wspólna próba odbyła się  

w Lynbrook Community Centre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW 

 

Polskie Biuro Opieki Społecznej „PolCare” zostało partnerem rządowego projektu Be 

Connected, którego celem jest doskonalenie umiejętności cyfrowych seniorów, w tym 

posługiwanie się komputerem stacjonarnych, laptopem i ipadem/tabletem.  

SSG Ardeer 

SSG Oakleigh 

Próba w ramach projektu „Love in any language” 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Przez kwiecień i maj odwiedzaliśmy Grupy Zajęć Dziennych w Rowville z pogadankami na 

temat projektu. Zajęciami praktycznych staraliśmy się zaciekawić seniorów tym co oferują 

nam Internet i urządzenia komputerowe. Graliśmy na ipadach. Rozwiązywaliśmy quizy. 

Wędrowaliśmy po naszych rodzinnych miastach na Google Maps. Szukaliśmy informacji w 

Internecie. Kilkanaście uczestników SSG zdecydowało się przyłączyć do projektu i rozwijać 

swoje kompetencje cyfrowe na różnych poziomach zaawansowania. Z sukcesem 

zarejstrowaliśmy wszystkie zainteresowane osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotażowe zajęcia dla SSG RELAX Rowville odbyły się w maju i czerwcu. Z racji tego, że 

uczestnicy reprezentują różne umiejętności i mają różne potrzeby, postaraliśmy się zapewnić 

każdemu z nich możliwość korzystania ze sprzętu dostępnego w Domu Polskim SYRENA, jak  

i własnego sprzętu przyniesionego z domu. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach: 

podstawowej i średniozaawansowanej, a realizowane tematy będą bazować na materiałach 

opracowanych w ramach projektu Be Connected.  

Równocześnie z projektem Be Connected działa niezmiennie od kilku lat Grupa IT w Oakleigh. 

Spotkania odbywają się co drugi poniedziałek. Grupa realizuje program na poziomie 

Wielkanocny quiz na Kahoot 

Zajęcia komputerowe w Rowville Zajęcia komputerowe w Rowville 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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średniozaawansowanym irównież korzysta z materiałów opracowanych w ramach projektu 

Be Connected. 

 

 

 

 

 

 

Osoby chętne do dołączenia do projektu Be Connected, jak i zajęć Grupy IT mogą zgłaszać się 

telefonicznie pod numerem 03 9569 4020 lub mailowo reception@pccv.org.au. 

NDIS - NATIONAL DISABILITY INSURANCE SCHEME 

Od ponad roku Polcare jest zarejestrowanym dostawcą usług dla osób niepełnosprawnych w 

ramach progamu National Disability Insurance Scheme (NDIS). Polcare ofreuje szeroki zakres 

usług w ramach programu, m.in.: 

• 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 ramach programu odbywają się regularnie, bo co dwa tygodnie, kilkugodzinne wycieczki 

weekendowe, podczas których uczestnicy mogą zobaczyć ciekawe miejsca, rozwinąć swoje 

umiejętności społeczne i  spędzić aktywnie czas. Od lutego do czerwca odbyło się łącznie 10 

wycieczek, m.in. do: Australijskiego Narodowe Muzeum Lotnictwa, Shrine of Remembrance, 

Arthur’s Seat, Dingley Village Adventure Golf, Scienceworks – centrum nauki, technologi  

i zabawy w Melbourne., Royal Botanic Garden, Ballarat, Braeside Park czy też Dandenong 

Ranges. 

Grupa IT z Oakleigh 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Osoby chętne do skorzystania z pomocy w ramach programu NDIS mogą skorzystać prosimy 

o kontakt z naszym biurem pod numerem telefony (03) 9569 4020. Odpowiemy na wszelkie 

pytania, doradzimy odnośnie usług oraz pomożemy w złożeniu wniosku o pomoc w ramach 

NDIS. 

 

Aleksandra Waryszewska 

Koordynator Programu NDIS  

 

PROJEKT OPIEKI PALIATYWNEJ  

 

W kwietniu i maju odbyły się sesje informacyjne w ramach Projektu Opieki Paliatywnej. 

Koordynatorka projektu – Janina Dytman, odwiedziła Kluby Seniora we Frankston, Rowville, 

St. Kildzie, Reservoir i Caulfield, a także Grupę Zajęć Dziennych z Doveton. Pani Janina 

opowiadała uczestnikom spotkań o opiece paliatywnej i formach pomocy dostępnych  

w ramach projektu. 

Spacer po Dandenong Ranges W drodze na Arthur’s Seat 

Wystawa zabytkowych samochodów Wizyta w Royal Botanic Garden 

http://www.pccv.org.au/
mailto:coordinator@pccv.org.au
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Projekt Opieki Paliatywnej prowadzony jest przez Polską Federację Organizacji Polskich  

w Wiktorii od 2018 r. Projekt oferuje usługę opieki paliatywnej dla osób ciężko chorych, 

niezależnie od ich wieku czy pochodzenia, przebywających w swoich domach. Do każdego 

zgłoszenia podchodzimy indywidualnie dopasowując pomoc do potrzeb klienta i członków 

jego rodziny zaangażowanych w opiekę nad nim. Wsparcie udzielane jest nieodpłatnie. 

Dysponujemy wykwalikowanym dwujęzycznym personelem. 

W ramach projektu organizowane są również sesje informacje, podczas ktrórych można 

dowiedzieć się czym jest opieka paliatywna, na czym polega projekt i w jaki sposób można 

zgłosić się do projektu.  

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Prosimy dzwonić pod numer (03) 9569 4020. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie w Klubie Seniora "Astry" w St. Kildzie 

Spotkanie w Klubie Seniora we Frankstron 

http://www.pccv.org.au/
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AUSTRALIA’S BIGGEST MORNING TEA 

 

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii przyłączyła się w tym roku do obchodów 

Australia’s Biggest Morning Tea (ABMT), wydarzenia odbywającego się co roku w maju lub 

czerwcu, którego celem jest zbieranie funduszy na rzecz działań edukacyjnych  

i prewencyjnych w zakresie chorób nowotworowych. Federacja została rejestrowanym 

organizotorem wydarzenia ABMT. 

 

 

 

 

 

W dniach 22-23 maja zorganizowano lunch w biurze Federacji w Oakleigh. Pierwszego dnia 

zaproszono wolontariuszy, członków i przyjaciół Federacji. 23 maja na lunchu pojawili się 

pracownicy z biur mieszczących się przy 3 Chester Street. 

Równocześnie - w maju i czerwcu, odbywały się spotkania tematyczne poświęcone 

profilaktyce przeciwnowotworowej w ośrodkach zajęć dziennych. Każda grupa 

zorganizowała poranną herbatę oraz wsparła zbiórką projekt. 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie datki zebrane w ramach Australia’s Biggest Morning Tea trafią do Cancer Council 

Australia – organizacji, która od 1961 r. działa na rzecz osób chorych na raka i ich rodzin oraz 

ABMT w SSG Brunwick ABMT w SSG Oakleigh 

ABMT w biurze PCCV ABMT w biurze PCCV 

http://www.pccv.org.au/
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zwiększania świadomości Australijczyków na temat chorób nowotworowych, a także na rzecz 

przeprowadzania badań naukowych. 

 

 

 

 

 

 

W ramach przeprowadzonych spotkań ABMT w biurze i ośrodkach zajęć dziennych zebrano 

łącznie 1,618.90 dolarów. Dziękujemy serdecznie za przyłączenie się do akcji i wsparcie 

działań Cancer Council Australia. 

POLCARE na EXPO 

Polskie Biuro Opieki Społecznej POLCARE wzięło udział w targach dla dostawców usług aged 

care - Southern Metropolitan Region Alliance EXPO (14.05.2019) and National Disability 

Insurance Scheme - Southern Region NDIS Service Provider EXPO (27.03.2019). Oba 

spotkania były świetną okazją do bezpośredniego spotkania z osobami zainteresowanymi 

skorzystaniem ze specjalistycznej pomocy, jak i do wymiany doświadczeń z innymi 

dostawcami usług. 

 

 

 

 

 

 

 

ABMT w SSG RELAX Rowville 

Southern Metropolitan Region Alliance EXPO Southern Region NDIS Service Provider EXPO 
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Samo posiadanie Testamentu to nie wszystko… 

Zestaw 50 kart startowych pt. „Życzenia dotyczące mojego życia” 
 

 

Podziel się tym, co jest dla Ciebie najważniejsze, jeżeli znajdujesz się w obliczu sytuacji, która 

może zmienić Twoje życie. Nadszedł czas, aby omówić z Twoją rodziną istotne sprawy takie, 

jak: 

• Czy przygotowałeś ważny w świetle prawa testament oraz Pełnomocnictwo Prawne  

• (Power of Attorney) i czy wiesz, gdzie się te dokumenty znajdują? 

• W jakich warunkach (jeżeli takie określiłeś) zgodziłbyś się na utratę swojej 

niezależności? 

• Czy posiadasz Szczegółowe Instrukcje o Opiece Zdrowotnej (Advance Health Directive) 

i gdzie się ten dokument znajduje? 

• W jakich okolicznościach wolałbyś zrezygnować z terapii utrzymującej Cię przy życiu? 

• Jaki wybrałbyś rodzaj pogrzebu – pochówek w ziemi czy kremację i w jakim miejscu? 

• Czy wybrałbyś tradycyjny pogrzeb w pełnej oprawie czy tylko uroczyste pożegnanie? 

Zestaw 50 kart startowych pt. „Życzenia dotyczące mojego życia” („Your Life Wishes”) 

ułatwiają rozpoczęcie tej trudnej rozmowy. 

Można będzie zapisać swoje odpowiedzi na pytania w Dzienniku pt. „Zapis życzeń” („Memo of 

Wishes”) (dostępna online), a także możesz nagrać swoje rozmowy w wersji audio (do 

wysłuchania) lub audio-wizualnej (do obejrzenia). „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 pod numer telefonu 

(03) 9569 4020.  

 

Oprac. Janina Dytman 

 

Prawa autorskie Your Life Talks. 
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ŚPIEW TO ZDROWIE - ŚPIEW WSPOMAGA NASZE ZDROWIE 
 

 

Profesor Graham Welch z Uniwersytetu Londyńskiego od ponad 30 lat bada wpływ śpiewania 

na ludzki organizm. Okazuje się, że śpiewnie ma zbawienny wpływ na nasze fizyczne  

i psychiczne zdrowie. 

Największe działanie wykazuje wspólne śpiewanie, np. śpiewanie chóralne. Badania 

wykazały, że śpiewanie wykazuje silne działanie redukujące stres. U osób śpiewających 

zaobserwowano spadek kortyzolu (hormonu stresu) przy jednoczesnym zwiększonym 

wydzielaniu dopaminy (hormonu przyjemności).  

Fascynujące okazały się także wyniki badań układu krążenia u śpiewaków uczestniczących  

w chóralnym śpiewaniu. Po podłączeniu ich do urządzeń monitorujących pracę serca oraz 

ciśnienia okazało się, że podczas śpiewu praca serca normalizuje się, zwalnia się liczba 

uderzeń serca na minutę, a ciśnienie krwi ulega obniżeniu. Zdumiewającym odkryciem było 

również zaobserwowanie, że serca śpiewaków zaczynają bić jednakowym rytmem. W tym 

samym momencie zwalniają pracę oraz w tym samych czasie przyśpieszają swoje uderzenia. 

Naukowcy są zdania, że śpiewanie nie tylko poprawia kondycję serca, ale także zwiększa 

pojemność płuc oraz siłę mięśni wdechowych i wydechowych. Lekarze zalecają śpiew jako 

metodę wspomagającą leczenie m.in.: rozedmy, zwłóknienia płuc, astmy czy też przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc. 

Badania przeprowadzone we Frankfurcie wykazały, że śpiewanie pobudza układ 

odpornościowy. U śpiewaków wykazano zwiększone wydzielanie immunoglobulin 

odpornościowych.  

Coraz więcej badań wskazuje, że śpiewanie, a w szczególności śpiewanie chóralne, prowadzi 

do poprawy stanu zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. Zmiany psychiczne  

u śpiewaków wykazały także poprawę samopoczucia oraz zwiększenie stopnia samooceny. 

Śpiewanie chóralne okazało się znakomitym naturalnym antidotum na depresję oraz 

samotność i stosowanie substancji uzależniających (takich np. jak narkotyki).  W trakcie 

śpiewu u pieśniarzy stwierdzono zwiększone wydzielanie endorfin (naturalnych substancji 

przeciwbólowych wytwarzanych w mózgu), odpowiedzialnych nie tylko za efekt 

przeciwbólowych ale także uczucie dobrego nastroju. U śpiewaków wytwarza się w 

organizmach oksytocyna zwiększająca poczucie wiary i wzajemnej więzi. U ludzi starych 

śpiewanie hamuje procesy starzenia się mózgu i powoduje, że zaburzenia poznawcze są 
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rzadziej spotykane. Śpiewanie monotonnych pieśni powoduje zmiany w aktywności mózgu. 

Zaczynają przeważać fale alfa, a nawet theta. Dochodzi do stanów fizjologicznych podobnych 

do transu, zjawiska samoleczenia organizmu, odmiennych stanów świadomości, np. ekstazy.  

Ludzie na całym świecie chcą śpiewać. Popularność wspólnego śpiewania wzrasta. W Stanach 

Zjednoczonych w chórach śpiewa ponad 33 miliona osób. Istnieje ponad 270 tysięcy chórów 

kościelnych (włączając chóry śpiewające w stylu gospel). 

Śpiewanie to także najprostsze ćwiczenie wzmacniające m.in. mięśnie brzucha i grzbietu. 

Poprawia postawę ciała i pamięć. Śpiewając spala się więcej kalorii niż podczas gotowania, 

zamiatania czy prasowania. W dodatku można to robić niemal wszędzie.  

W czasie śpiewania uwalniaja sie endorfiny czyli hormony szczęścia. Podczas śpiewania 

głęboko oddychamy i przy okazji się dotleniamy. Krew zaczyna krążyć szybciej, cera nabiera 

rumieńców, energia wraca. Intensywnie pracują mięśnie brzucha i międzyżebrowe, 

instynktownie się prostujemy.  Wibracje, które powstają podczas śpiewu, masują narządy 

wewnętrzne i przyśpieszają ich regenerację. Według badaczy wytwarzane podczas śpiewu 

drgania działają uspokajająco, łagodzą ból, wzmacniają kości i układ oddechowy. 

Udowodniono także, że po sesji wspólnego śpiewu jestesmy w stosunku do siebie bardziej 

otwarci i empatyczni. A więc pozostaje nam nic innego jak tylko śpiewać! 

Oprac. Beata Kuc 
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PRZYDATNE INFORMACJE 

Karta Opiekuna (Carer Card) 
 

 

 

 

Karta Opiekuna jest wydawana opiekunowi 

w celu uznania i nagrodzenia 

bezinteresownej ciężkiej pracy, którą 

wykonują, aby poprawić życie innych. 

Opiekunowie mogą korzystać z karty 

niezależnie od osoby pod ich opieką. 

Karta Opiekuna to symboliczne i finansowe 

uznanie wkładu pracy opiekunów dla 

członków naszego społeczeństwa. Karta 

zapewnia opiekunom: 

• szeroki wachlarz rabatów i korzyści 

oferowanych przez przedsiębiorstwa, 

samorządy lokalne i organizacje społeczne, 

• bezpłatne przejazdy środkami transportu 

publicznego w niedzielę oraz corocznie dwa 

kupony podróżne poza szczytem. 

Aby kwalifikować się do otrzymania karty 

opiekuna, musisz być mieszkańcem 

Wiktorii i: 

• głównym opiekunem osoby z 

niepełnosprawnością, ciężkim stanem 

chorobowym lub chorobą psychiczną, lub 

osobą słabą kondycyjnie w podeszłym 

wieku lub wymagającą opieki paliatywnej, 

• rodzicem adopcyjnym, krewnym lub 

opiekunem zastępczym. 

Możesz potwierdzić swoje uprawnienia: 

• podając swój numer referencyjny klienta 

(Centrelink Customer Reference Number - 

CRN) w Centrelink lub numer dostawcy 

działu usług ludzkich (Department of 

Human Services Vendor Number), jeśli 

otrzymasz płatność opiekuna lub dodatki, 

• prosząc swojego lekarza o zweryfikowanie 

twoich uprawnień. 

Profesjonalni opiekunowie, którzy 

otrzymują wynagrodzenie za opiekę, nie 

kwalifikują się. 

Uprawnieni opiekunowie mogą pobrać 

formularz wniosku ze strony internetowej 

https://carercard.vic.gov.au/apply-card 

Aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się lub 

otrzymać formularz zgłoszeniowy, 

skontaktuj się z zespołem Carer Card 

mailowo carercard@dhhs.vic.gov.au lub 

zadzwoń pod numer 1800 901 958.  

Kto to jest główny opiekun? 

Główny opiekun zapewnia ważne wsparcie  

i pomoc osobie potrzebującej opieki 

przynajmniej kilka razy w tygodniu, 

wykonując czynności takie jak: 

• pomoc w dbaniu o higienę osobistą, 

• pomoc przy obowiązkach domowych, 

• pomoc przy transporcie, 

• zorganizowanie i uczestniczenie  

w spotkaniach towarzyskich, 

• monitorowanie przyjmowania leków, 

• inicjowanie i zapewnienie konwersacji, 

• zapewnianie wsparcia emocjonalnego. 

Spokrewniony opiekun jest odpowiedzialny 

za opiekę i dobre samopoczucie dziecka lub 

młodej osoby, jeśli nie są w stanie żyć z 

własnymi rodzicami. Spokrewnieni 

opiekunowie to zazwyczaj krewni, ale mogą 

to być również osoby mające silny związek 

z dzieckiem, na przykład przyjaciele rodziny 

lub sąsiedzi. 
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Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do Polskich Szkół prowadzonych przez Dział 

Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii. Wszystkie nasze szkoły mają akredytację 

od klasy zerowej do 10. Nabór do szkół trwały cały rok. Zajęcia w szkołach odbywają się  

w soboty, a trwają od lutego do grudnia. 

 

ESSENDON  
Szkoła im.Marii Konopnickiej 

Polish Marian Shrine 

Aberfeldie Street, Essendon VIC3040 

Koordynator: Halina Puszkar 

Tel. 0425 789 923 

E-mail: hapuszkar@gmail.com 

 

SOUTH MELBOURNE 
Szkoła im.Tadeusza Kościuszko 

SolgreenRecreationaCentre,  

South MelbourneVIC3205 

Koordynator: Monika Krajewska 
 

Tel. 0426 829 837 

E-mail: monika.krajewski@pccv.org.au 

ST.ALBANS  
Szkoła im.Mikołaja Kopernika 

Sacred Hearts Primary School 

Winifred Street, St.AlbansVIC3021 

Koordynator: Roman Sawko 

Tel. 0400 440 014 

E-mail: r.sawko@bom.gov.au 

 

ROWVILLE 
Szkoła im Marszałka J.Piłsudskiego 

Dom Polski “SYRENA” 

1325 StudRd, Rowville VIC 3178 

Koordynator: Magda Delport 

 

Tel. 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. Minibusik 

można wypożyczać z kierowcą (lub bez). Oferujemy 

przystępne ceny.  

Osoby zainteresowane wynajęciem minibusika prosimy 

o kontakt pod numerem 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. Nasi wykwalifikowani dwujęzyczni 

pracownicy udzielają informacji na temat dostępnych form pomocy przysługującym seniorom 

i osobom przewlekle chorym oraz pomagają w aplikowaniu o pakiety HCP i NDIS.  

 
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 

 
 

 
Zapraszamy wszystkich polskich seniorów mieszkających  

w metropolii do korzystania z naszych usług. 
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PORTAL POLONII W WIKTORII 
 

Zapraszamy do korzystania z Portalu Polonii w Wiktorii – serwisu informacyjnego dla Polonii 

mieszkającej w Wiktorii. Na portalu znajdziecie Państwo artykuły z życia kulturalnego Polonii, 

wywiady z ciekawymi gośćmi, kalendarz wydarzeń oraz mapy z kontaktami do polskich firm, 

punktów usługowych oraz specjalistów.  Jeśli wiecie Państwo o ciekawym wydarzeniu w 

Melbourne i okolicach, czy też chcielibyście podzielić się swoją historią – serdecznie 

zapraszamy do kontaktu: portalpolonii@gmail.com 

Strona internetowa: portalpolonii.com.au 

Fanpage na FB: @PortalPolonii 

 

DAROWIZNY 
 

Osoby, które chciałyby przekazać darowiznę na projekty realizowane przez PCCV i PCCS (np.: 

Fundusz Pomocy Społecznej, budowę respite centre) zachęcamy do wpłat przelewem na 

konto bankowe, przez zakładkę Donate na stronie internetowej POLCARE lub osobiście w 

naszym Biurze w Oakleigh. Wszystkie dotacje można odpisać od podatku. 

Strona POLCARE → http://polcare.org.au/en/donate/ 

Numer konta → CBA 063159 10663459 z dopiskiem „donation” 

 
  

Federacja Polskich Organizacji W Wiktorii 

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 

Email: coordinator@pccv.org.au 

Strona internetowa: www.pccv.org.au 

 

Godziny pracy Biura Opieki  

 
 

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 
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