12 August 2019
Fronditha Care, the stand-out winner at the ACSA Aged Care Awards 2019, Victoria
Fronditha Care was the stand-out winner at ACSA’s Victorian Aged Care Awards 2019 on Friday 9 August. The
organisation won two of four awards at this year’s industry event putting Fronditha Care at the forefront for
innovation in service and individual contribution in aged care in Victoria.
The Employee of the Year Award went to Khoryom Tut Nyon, who is a personal care worker at Fronditha Care’s
60-bed facility in Lower Templestowe, STORGI.
As a South Sudanese refugee, Tut has overcome incredible adversity and through the understanding, love, care
and patience he displays daily in his care of elderly Greeks he has gained the love and trust of the elderly
residents and their families. Fronditha Care nominated Tut for the ACSA award after he received the
organisation’s Contribution of the Year Award in 2018, nominated by the families of those he cares for.
He has affected many people in a positive way, breaking down prejudice and racist attitudes amongst the
community towards the African community.
The Team Award went to Fronditha Care Clayton’s Lifestyle and Activities team for their service innovation. The
team was recognised for the innovative program they run that has respect for and the celebration of the Greek
cultural heritage of the elderly residents they care for at its core. What Fronditha Care does in this space is truly
unique in the industry, hence, the organisation being recognised in this way.
Moreover, Vivi Mihailidou, the coordinator of the team is a recent immigrant, who settled in Australia as a
personal care worker on the Labour Agreement Fronditha Care has with the Federal Government. She is now a
Support Services Coordinator.
For Tut and Vivi to come so far and to gain industry accolades for their work in their adopted country is very
special, work that contributes daily to the care of our elders.
Jim Scantsonihas, Acting CEO attended the awards and stated:
“There are many people employed in the aged care industry who do wonderful things on a daily basis that
benefit the people they care for. As we all know there is not a lot of coverage about the good things that
happen in aged care. It is fantastic to have these industry awards to recognise staff in all areas for their hard
work.
We are so proud of them and will continue to support them in striving for better outcomes for our residents.
Fronditha Care congratulates all of the winners and nominees for their outstanding efforts.”
Fronditha Care is very proud and very humbled to see its work in the provision of culturally appropriate care
being recognised.
Watch this space as the Clayton Lifestyle and Activities team and Tut are now the Victorian finalists in their
award categories in the upcoming National ACSA Awards 2019 in October.
For more information on this story and to conduct interviews, please contact Zoe Angeli, Executive Manager for
Public Affairs on zoea@fronditha.org and 0418 696 794.
Fronditha Care is a not-for-profit organisation that provides culturally appropriate aged care residential and
community services to Australian elders with a CALD background.
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12 Αυγούστου 2019
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ξεχώρισε στα Βραβεία ACSA Aged Care Awards 2019, Victoria
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ξεχώρισε στα Βραβεία ACSA Aged Care 2019, Βικτώρια, την Παρασκευή 9 Αυγούστου. O Oργανισμός κέρδισε δύο
από τα τέσσερα βραβεία της βραδιάς, και μπήκε στην πρώτη γραμμή του τομέα για την καινοτομία υπηρεσιών, και την
προσωπική συνεισφορά στη φροντίδα ηλικιωμένων στη Βικτώρια.
Το Βραβείο «Υπάλληλος της Χρονιάς» παρέλαβε ο Khoryom Tut Nyon, υπάλληλος προσωπικής φροντίδας στη ΣΤΟΡΓΗ, τον
οίκο ευγηρίας 60 κλινών της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στο Lower Templestowe.
Πρόσφυγας από το Νότιο Σουδάν, ο Tut ξεπέρασε απίστευτες αντιξοότητες και μέσω της κατανόησης, αγάπης, φροντίδας και
της υπομονής που δείχνει καθημερινά για τη φροντίδα των Ελλήνων ηλικιωμένων, έχει κερδίσει την αγάπη και την
εμπιστοσύνη αυτών και των οικογενειών τους. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ πρότεινε τον Tut για το βραβείο ACSA, αφού έλαβε το Βραβείο
Συνεισφοράς της Χρονιάς του οργανισμού το 2018. Την υποψηφιότητα τότε μάλιστα κατέθεσαν οι οικογένειες των
ηλικιωμένων που φροντίζει ο Tut.
Έχει επηρεάσει θετικά πολλούς ανθρώπους, αντικρούοντας τις προκαταλήψεις και τις ρατσιστικές συμπεριφορές μέρους της
κοινότητας, απέναντι στην αφρικανική κοινότητα.
Το Ομαδικό Βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα Ψυχαγωγίας και Δραστηριοτήτων της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, για τις καινοτόμες υπηρεσίες
που επιδεικνύει.
Η ομάδα αναγνωρίστηκε για το μοναδικό πρόγραμμα που εφαρμόζει, και το οποίο ως πυρήνα έχει το σεβασμό και τον
εορτασμό της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς των ηλικιωμένων.
Επιπλέον, η Βίβη Μιχαηλίδου, συντονίστρια της ομάδας, είναι νεομετανάστρια. Παρέμεινε στην Αυστραλία ως φροντίστρια
προσωπικής φροντίδας, λόγω της Εργασιακής Συμφωνίας της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Τώρα είναι
Συντονίστρια Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
Είναι κάτι το μοναδικό για ανθρώπους όπως τον Tut και τη Βιβή, να φτάσουν εδώ που φτάσαν και να κερδίσουν βραβεία για
τη δουλειά τους στην υιοθετημένη τους χώρα, συμβάλλοντας παράλληλα στη φροντίδα των ηλικιωμένων μας.
Ο Δημήτρης Σγαντζονύχας, εκτελών χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου, ήταν παρών στα βραβεία και δήλωσε: «Υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων, που καθημερινά κάνουν υπέροχα πράγματα, και ωφελούν τους ανθρώπους
που φροντίζουν. Όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τα καλά
πράγματα που συμβαίνουν στη φροντίδα ηλικιωμένων. Είναι φανταστικό που υπάρχουν αυτά τα βραβεία που αναγνωρίζουν
τη σκληρή δουλειά του προσωπικού σε όλους τους ρόλους.
Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτούς και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για τους
κατοίκους μας. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ συγχαίρει όλους τους νικητές και τους υποψηφίους για τις εξαιρετικές προσπάθειές τους».
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι πολύ υπερήφανη και αισθάνεται ταπεινότητα που βλέπει το έργο της στην παροχή πολιτιστικά κατάλληλης
φροντίδας να αναγνωρίζεται.
Η Ομάδα Ψυχαγωγίας και Δραστηριοτήτων του Clayton και ο Tut θα είναι τώρα οι υποψήφιοι της Βικτώριας για τα Εθνικά
Βραβεία ACSA 2019 , που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό συνεντεύξεων, επικοινωνήστε με την Ζωή Αγγελή, Εκτελεστική
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων στη διεύθυνση zoea@fronditha.org και 0418 696 794.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει πολιτιστικά κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων
μέσω οίκων ευγηρίας και κοινοτικών υπηρεσιών σε Αυστραλούς ηλικιωμένους από μεταναστευτικές κοινότητες (CALD).

Support Hub
16 Anzed Court,
Mulgrave, VIC 3170
Ph (03) 9552 4100

frondithacare.org.au
info@fronditha.org
ABN 71 424 124 816
CAN 138 152 682

