Komunitné strediská

Podpora v rámci Komunitných stredísk bude naďalej dostupná klientom aj počas nákazy COVID-19.
Spôsob poskytovania služieb sa však môže zmeniť v súlade s oficiálnymi zdravotnými
odporúčaniami.
Vo väčšine miestnych stredísk došlo k zníženiu osobného kontaktu. Vedúci stredísk udržiavajú
kontakt s jednotlivými klientmi prostredníctvom telefónu. Skupinové sedenia budú prebiehať on-line,
čím sa zabezpečí, že komunity zostanú naďalej v kontakte s vedúcimi stredísk, medzi sebou
navzájom a môžu sa naďalej zúčastňovať na dôležitých činnostiach, ako sú konverzačné kurzy
angličtiny.
Viac informácií o COVID-19 a jeho príznakoch

Čo sú komunitné strediská?
Komunitné strediská (tiež označované ako Program národných komunitných stredísk / National Community
Hubs Program) sú uvítacie miesta pre rodiny migrantov a utečencov, ale najmä pre matky s malými deťmi.
Komunitné strediská sa nachádzajú v základných školách a pomáhajú ľuďom učiť sa angličtinu, získavať
nové zručnosti, nájsť si zamestnanie a poskytujú pomoc pri získavaní služieb štátneho zabezpečenia.

Kde sa tieto komunitné strediská nachádzajú?
•

NSW: Parramatta, Blacktown, Canterbury Bankstown, Fairfield, Cumberland, Wollongong, Liverpool

•

VIC: Brimbank, Dandenong, Hume, Banyule, Geelong, Shepparton

•

QLD: Logan, Ipswich

•

SA: Port Adelaide – Enfield, Salisbury

Zoznam základných škôl s komunitnými strediskami a kontaktnými údajmi možno nájsť tu.

Aké služby poskytujú komunitné strediská?
Poskytované služby sa líšia medzi strediskami, aby sa zabezpečilo, že uspokojujú potreby svojej miestnej
komunity. Príklady typov činností sú nasledovné:
•

Detské krúžky a programy pre deti v predškolskom veku

•

Hodiny angličtiny a konverzácie

•

Zdravý životný štýl a iné workshopy a skupiny pre zručnosti do života

•

Zapájanie rodičov a programy rozširovania komunitných kapacít

•

Jazykové programy pre deti a programy na zvýšenie gramotnosti

•

Príležitosti pre dobrovoľnícke činnosti a podpora zamestnanosti

•

Formálne odborné vzdelávanie v spolupráci s TAFE a ďalšími registrovanými výcvikovými organizáciami

•

Neformálne semináre pre rozvoj zručností

•

Koníčky a sociálne skupiny

•

Výlety a skupinové exkurzie

•

Odporúčania na iné programy, ktoré môžu pomôcť v rôznych životných situáciách

Mám nárok na poskytnutie služieb?
Všetci migranti sú v komunitných strediskách vítaní. Zameriavajú sa však na migrujúce matky s deťmi.

Ako sa môžem dozvedieť viac o službách komunitných stredísk?
Ak by ste chceli viac informácií, navštívte webovú stránku Community Hubs alebo volajte 03 8614 3430.

