South Port Day Links Inc.

Ποιοι Είμαστε

Η South Port Day Links (SPDL) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που
παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στους κατοίκους του Δήμου Port Phillip για πάνω από 25
χρόνια. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους κατοίκους να διατηρήσουν τις κοινωνικές σχέσεις τους
και να υποστηρίξουμε την ικανότητα του να ζουν ανεξάρτητα.
Η SPDL πάντα ψάχνει για νέους εθελοντές για την υποστήριξη των υπηρεσιών μας!

Τι κάνουμε

DayLinks – Ένα πρόγραμμα που προσφέρει ευέλικτη συγκοινωνία στην κοινότητα. Επιτρέπει
στους κατοίκους να έχουν πρόσβαση σε ιατρικά ραντεβού, αναψυχής, σε καταστήματα και σε άλλες
δραστηριότητες απαραίτητες για την καθημερινή ζωή.
PetLinks – Προσφέρει σε κατοίκους βοήθεια με τους τετράποδους συντρόφους τους, όπως
καλωπισμό, τον περίπατο σκύλων, καθώς και επισκέψεις στον κτηνίατρο με την υποστήριξη
εθελοντών.

WalkMates – Φέρνει σε επαφή κατάληλους εθελοντές με κατοίκους οι οποίοι χρειάζονται

ενθάρρυνση και / ή φυσική βοήθεια για να πάνε περίπατο ή να προβούν σε σωματική άσκηση.

GardenMates – Φέρνει σε επαφή κατάλληλους εθελοντές που ασχολούνται με την κηπουρική με
ανθρώπους που δεν μπορούν να διατηρήσουν τους κήπους τους λόγω μειωμένης κινητικότητας.
InfoLink –

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα και είναι το
σημείο επαφής για κρατήσεις της υπηρεσίας DayLinks.

Betty’s Bus Trips – Μηνιαίες ψυχαγωγικές εκδρομές για τους κατοίκους ώστε να μπορούν να
απολαμβάνουν μεσημεριανό γεύμα σε διάφορες γραφικές τοποθεσίες της
Μελβούρνης.

Ευκαιρίες εθελοντισμού

Η SPDL πάντα ψάχνει για νέους εθελοντές για την υποστήριξη των υπηρεσιών μας. Έχουμε
καθημερινή ανάγκη ειδικά για οδηγούς καθώς και για άτομα που μπορούν να υποστηρίξουν τη
ρεσεψιόν μας. Μιλήστε στο Συντονιστή Εθελοντών μας για να μάθετε περισσότερα για τις τρέχουσες
κενές θέσεις μας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Αν θέλετε να μάθετε αν τηρείτε τις προϋποθέσεις εγραφής στην υπηρεσία μας ή αν ενδιαφέρεστε να
προσφέρετε εθελοντικές υπηρεσίες, παρκαλούμε επικοινωνήστε μαζι μας στο 9646 6362, βρείτε μας
στο διαδύκτιο στο www.spdl.org.au, ή στείλτε μας email στο info@spdl.org.au

Στήριξη σε άτομα για να ζήσουν ανεξάρτητα στην κοινότητα

Δωρίστε: Στηρίξτε την τοπική κοινότητα σας
Παρακαλώ δεχτείτε τη δωρεά μου προς υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχονται από τον SPDL.
Εσωκλείω επιταγή/money order πληρωτέα στον South Port Daily Links Inc για:

Ποσό: $
Όνομα:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο / Κινητό:

Email:
Συμφωνώ με το e-mail ή τα στοιχεία της διεύθυνσής μου να προστεθούν στη βάση δεδομένων του SPDL, την
παραλαβή του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου και πρόσκληση για να γίνω μέλος της οργάνωσης.
Τραπεζικές καταθέσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Bendigo Bank (όταν η δωρεά γίνει
μέσω Bendigo Bank παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη κατάθεσής σας ως αποδεικτικό για φορολογική έκπτωση)
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον SPDL με λεπτομέρειες της τραπεζικής σας κατάθεσης και θα σας
διαβιβάσουμε απόδειξη για την εφορία αφού λάβουμε επιβεβαίωση της δωρεάς σας μέσω της Bendigo Bank.
BSB: 633 000 Αριθμός Λογαριασμού: 150 385 003
Όλες οι δωρεές εκπίπτουν από τον φόρο: Ο South Port Day Links Inc. έχει εγκριθεί από το Αυστραλιανό Γραφείο
Εφορίας ως φιλανθρωπικός οργανισμός και δωρεές άνω των $2 εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος.
Ενδιαφέρομαι να επικοινωνείσετε μαζί μου σχετικά με κληροδοτήματα προς την SPDL

Η South Port Day Links βρίσκεται στο:
Liardet Community Centre
1ος όροφος, 154 Liardet St, και γωνία Nott St
(PO Box 199) Port Melbourne 3207
T: 9646 6362 F: 9646 6606 E: info@spdl.org.au

spdl.org.au
Registered number A0023984F ABN: 82 957 361 749

Η SPDL αναγνωρίζει τους φορείς
χρηματοδότησης και τους χορηγούς της

