КОЈ ЈА СПРОВЕДУВА ПРОГРАМАТА?

ВИКТОРИСКА ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВИ ДОМОВИ

Програмата ја спроведува Sustainability Victoria, владина
агенција која им помага на жителите на Викторија да
бидат посамодоволни во секојдневниот живот.

КАКО ДА СЕ ВКЛУЧАМ ВО
ПРОГРАМАТА?
Јавете нѝ се на 1800 330 655 за да дознаете дали имате
право да се вклучите во Викториската програма за здрави
домови.
ИЛИ
Пополнете го и пратете назад со платена поштарина
отцепениот дел на оваа брошура и ние ќе ви се јавиме.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
sustainability.vic.gov.au/healthyhomes
Партнер во спроведувањето на Викториската програма за здрави домови

Moreland Energy Foundation Limited
1800 330 655 (Reference: H)

ДА ВИ Е ТОПЛО ЗА ДА БИДЕТЕ ЗДРАВИ.
Пријавете се за бесплатно подобрување на енергија и
топлина во вашиот дом.
Викториската влада обезбедува бесплатна
реконструкција на домови на домаќинствата
кои имаат право на тоа, заради намалување на
сметките за енергија и зголемување на удобноста и
подобрување на здравјето зиме.

ШТО Е ВИКТОРИСКАТА ПРОГРАМА
ЗА ЗДРАВИ ДОМОВИ?
Викториската програма за здрави домови (Victorian
Healthy Homes Program) нуди бесплатна реконструкција
на живеалиштата на домаќинства со ниски приходи,
во кои на најмалку едно лице му се потребни услуги
на домашна нега и поддршка или кое има некоја
здравствена состојба.
Програмата е финансирана од Викториската влада и
ќе ја проценува користа за здравјето и заштедата на
сметките за енергија, како резултат на правењето на
домовите поудобни во периоди на постудено време.

ШТО ЌЕ ДОБИЈАМ СО ВКЛУЧУВАЊЕТО ВО
ПРОГРАМАТА?
Ако бидете избрани, ќе добиете бесплатно
подобрување на енергетската ефикасност и на
топлината на куќата во вредност до $3500, бесплатно
инсталирано од овластени занаетчии.
Исто така ќе има 2-3 посети и 2-3 телефонски повици од
енергетски службеник за врска, за да:
› Соработува со вас во идентификувањето
на вашите потреби од енергија зиме
› Ви помогне да најдете поевтини тарифи на енергија
› Собере различни видови на користење на енергија
и здравствени податоци (со ваша согласност).
За податоци за датите за пријавување, ве молиме
видете на www.sustainability.vic.gov.au/healthyhomes

ДАЛИ ИМАМ ПРАВО НА ОВАА ПРОГРАМА?
За да имате право да учествувате во овој истражувачки
проект треба да имате најмалку 18 години, да сте живееле
во вашиот сегашен дом најмалку една година, и да
живеете во Западен Мелбурн или во Goulburn Valley и:
› да имате некоја од подолу наведените карти за попуст
на Комонвелтот и да добивате услуги на домашна
нега и поддршка преку вашата локална општина или
друга организација на заедницата, и да планирате
да живеете во вашиот дом најмалку две години
Или
› да имате некоја од подолу наведените карти
за попуст на Комонвелтот и да сте вклучени
во Програмата за здравствена независност/
Програмата на сложена нега на Викториската
влада (Victorian Government’s Health Independence
Program/Complex Care Program) и да планирате да
живеете во вашиот дом најмалку две години
Или
› да имате некоја од подолу наведените карти
за попуст на Комонвелтот и да имате хронична
респираторна болест, и да планирате да живеете
во вашиот дом најмалку две години.
Лицата со следните карти за попуст на Комонвелтот
имаат право да учествуваат во ова истражување: Карта
за здравствена нега (Health Care Card) на Centrelink; или
пензионерска карта за попуст (Pensioner Concession Card)
на Centrelink или на DVA; или Златна карта (Gold Card) на
DVA – за сите состојби.

