
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BWA  
 

Οι περισσότερες υπηρεσίες μας 
καλύπτονται από μια εφ’ όρου ζωής 
πληρωμή μέλους από δέκα δολλάρια.  

Ο BWA μπορεί να βοηθήσει τα μέλη του να 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ή να καταλάβουν 
τι διατίθεται σε αυτούς σε διάφορους τομείς 
όπως: 

 Στέγαση 
 Οικονομική υποστήριξη  
 Υγεία. 
Μπορεί να χρειάζεστε πρόσβαση σε μια 

υπηρεσία που είναι συγκεκριμένη για τις 
ατομικές σας ανάγκες, ή μπορεί να μην 
γνωρίζετε τι υπηρεσίες διατίθενται σε σας. 
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε 
παρέχοντας συνηγορία σε διάφορους 
τομείς εκ μέρους σας ή διευκολύνοντάς σας 
να αποκτήσετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία 
και μετά εργαζόμενοι μαζί σας να 
βοηθήσουμε στη λύση οποιωνδήποτε 
δυσκολιών.  
 

ΣΤΕΓΑΣΗ 
 
Ο BWA έχει 24 ανεξάρτητες μονάδες 

διαμερισμάτων με μοιραζόμενες με άλλους 
διευκολύνσεις πλυσταριού. Οι κάτοικοι 
φροντίζουν οι ίδιοι για όλες τις ανάγκες της 
ζωής τους και δίνεται προτεραιότητα σε 
μέλη του BWA. Για πληροφορίες σχετικές 
με αυτές τις μονάδες επικοινωνήστε μετους 
κτηματομεσίτες LJ Hooker στο Glynde 
τηλέφωνο 08 8336 3899. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Ως μέλος του BWA μπορεί να 
επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να μάθετε 
περισσόστερα για μια υπηρεσία που δεν 
παρέχουμε. Σε αυτή την περίσταση ο 
Συντονιστής Υπηρεσιών προς τα 
 

Μέλη ίσως να μπορέσει να σας φέρει σε 
επαφή με το κατάλληλο άτομο ή οργάνωση 
που μπορεί να σας βοηθήσει. Εναλλακτικά 
μπορούμε να ενεργήσουμε ως σύνδεσμος 
με το κατάλληλο άτομο ή οργάνωση για να 
σας βοηθήσουμε να έχετε πρόσβαση σε 
υπηρεσίες από αυτούς.: 

 
 διάφορες Κυβερνητικές υπηρεσίες  
 άλλες οργανώσεις για   

τυφλούς/εξασθενημένη όραση  
 άλλους παροχούς υπηρεσιών 
 oργανώσεις εθελοντών  
 κοινωνικές ομάδες  
 αθλητικούς συλλόγους. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 

Ο BWA μπορεί να βοηθήσει τα μέλη του 
μέσω προιμοδότησης των εξόδων που 
σχετίζονται με: 

 δημόσιες υπηρεσίες (γκάζι, 
ηλεκτρισμός, τηλέφωνο 

 εξαρτήματα (καθημερινής διαβίωσης)  
 συντήρηση σπιτιού  
 εξαρτήματα (απασχόλησης/σπουδών) 
 έξοδα κηδειών  
 έξοδα γεννήσεων και υιοθετήσεων  
 ετήσιες διακοπές που ξεναγούνται από 

το BWA. 
Επίσης παρέχουμε πρόσβαση σε άτοκα 

δάνεια για ποσά μέχρι $2000. 
 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ;  
 

Για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες 
που παρέχονται από τον BWA απλά 
επικοινωνήστε μαζί  μας και γίνεται μελος. 
Τότε ο Συντονιστής Υπηρεσιών προς τα 
Μέλη μας θα κλείσει ραντεβού να’ ρθεί να 
σας συναντήσει και να μιλήσει μαζί σας για 
τις ανάγκες σας και για οποιεσδήποτε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες που ίσως να 
επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση.  

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ  
 

Να παράσχουμε υψηλού επιπέδου 
πρόνοια, υπηρεσίες στήριξης και στέγασης 

σε τυφλά και εξασθενισμένης όρασης 
άτομα για να προωθήσουν ανεξαρτησία, 

αξιοπρέπεια και καλή ποιότητα ζωής.  
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ  
 
Ήταν κατά τα χρόνια της Οικονομικής 

Κρίσης της δεκαετίας του 1930 που οι 
τυφλοί της Νότιας Αυστραλίας 
δημιούργησαν τη δική τους οργάνωση – 
Τον Όμιλο Πρόνοιας Τυφλών [The Blind 
Welfare Association (BWA)]. Για σχεδόν 75 
χρόνια ο Όμιλος έχει συνεχίσει να παράσχει 
διάφορες υπηρεσίες για τυφλούς και άτομα 
με εξασθενισμένη όραση.  

 
Τώρα ο BWA έχει πάνω από 

πεντακόσια μέλη που μέσω του Ομίλου 
τους διατίθονται διάφορες υπηρεσίες.  

 
Ως οργάνωση προσφέρουμε διάφορες 

απευθείας υπηρεσίες και επίσης ενεργούμε 
ως σύνδεσμος με άλλους παροχούς 
υπηρεσιών και οργανώσεις. Η επικέντρωση 
του BWA είναι να προωθήσει και να 
βοηθήσει τα μέλη μας να διατηρήσουν την 
ανεξαρτησία τους και το ατομικό τρόπο 
ζωής τους. 
 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο BWA; 
 
Ο Όμιλος Πρόνοιας Τυφλών είναι για άτομα 
που, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι είτε τυφλοί 
ή άτομα με εξασθενισμένη όραση και έχουν 
αξιολογηθεί ως τέτοια. Αν δεν είστε 
σίγουροι αν δικαιούστε να γίνεται μέλη ή αν 
η υπηρεσία μας ίσως να βολεύει τις 
ανάγκες σας επικοινωννήστε με το 
Συντονιστή Υπηρεσιών προς τα Μέλη μας.  

 



 Μπορείτε είτε να’ ρθήτε στο γραφείο μας στο 
Gilles Plains για ραντεβού ή μπορεί να 
διευθετηθεί ο Συντονιστής Υπηρεσιών προς 
τα Μέλη μας να’ ρθεί σε σας.  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ 
 

Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη και άλλα άτομα 
και οργανώσεις να κάνουν εισηγήσεις ή 
σχόλια που μπορούν να καλυτερέψουν την 
υπηρεσία που παρέχουμε.  

 

 

 
 

1 Cameron Ave, Gilles Plains  

Τηλέφωνο: (08) 8367 6088 

 

Ιστοσελίδα: www.blindwelfare.org.au 
 

Email:  info@blindwelfare.org.au 
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Υπηρεσίες 

Πληροφορίες 
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ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Επειδή τα μέλη μας βρίσκονται σε όλη τη 

Νότια Αυστραλία, ο BWA διεξάγει 
υπηρεσίες εκτός γραφείου σε μορφή 

κοινωνικών και ψυγαγωγικών 
δραστηριοτήτων καθώς και επισκέψεις σε 

σπίτια όταν χρειάζεται. 

 

ΠΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ο BWA;  

 
Ως οργάνωση που βασίζεται στα μέλη του 
είναι σημαντικό ο BWA να διατηρεί 
αποτελεσματική επικοινωνία με τα μέλη του που 
να είναι και έγκαιρη και σχετική.  
Ο BWA εκδίδει μηνιαίο δελτίο ειδήσεων (και 
τυπωμένες και ηχογραφημένες εκδόσεις) για να 
τηρεί τα μέλη ενήμερα με αλλαγές, εκδηλώσεις, 
και γενικές πληροφορίες που αφορούν τον 
BWA. Από καιρό εις καιρό προσωπικό του 
BWA μπορεί να επικοινωνήσει με μέλη 
σχετικά με συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή για 
να παρακολουθήσει από κοντά υπηρεσίες 
που λαμβάνονται μέσω του BWA. 
Επίσης ο BWA ενθαρρύνει τα μέλη του να 
επικοινωνούν μαζί μας. Οποτεδήποτε 
νοιώθετε ότι χρειάζεστε βοήθεια ή έχουν 
αλλάξει οι ανάγκες σας, θά κάνουμε ότι 
μπορούμε για να σας βοηθήσουμε. Αν δεν 
μπορύμε να σας βηθήσουμε απ’ ευθείας, 
ίσως να μπορέσουμε να σας φέρουμε σε 
επαφή με κάποιον που μπορεί να σας 
βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
υπηρεσία που χρειάζεστε.  
Εναλλακτικά αν η πληροφορία που ζητάτε ή η 
ανάγκη σας είναι πιο περίπλοκη, ή απλώς 
προτιμάτε να μιλησετε σε κάποιον προσωπικά, 
πορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον 
Συντονιστή Υπηρεσιών προς τα Μέλη μας ο 
οποίος με ευχαρίστηση θα μιλήσει μαζί σας για 
τις ανησυχίες σας. 
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