MEDIA RELEASE
FRONDITHA CARE MOVING FORWARD WITH CONFIDENCE AFTER STRONG
TURNAROUND
Jill Taylor (Nikitakis), Fronditha Care President and Board Chair, was pleased to inform Fronditha Care members
that the organisational performance, since February 2021, had far exceeded expectations and Fronditha Care had
reset its course for significant longer-term future growth.
Addressing close to 50 members, who joined the virtual Member Information Session II for the year, Ms Taylor
(Nikitakis) said: “The important and necessary measures the Board and CEO, Faye Spiteri Tsolakis and her team
implemented, to recalibrate the financial viability of the organisation, have proved to be very effective. We made
the difficult decisions swiftly and so far managed to strike the right balance, keeping the care of our residents at
the highest quality”.
“We have seen better than anticipated financial performance following a very disappointing year in 2020. Positive
sentiment towards our organisation from the community has seen increased demand for Fronditha Care services.
We continue to grow with uncompromised service as evidenced by the accreditation of all our facilities”, Jill Taylor
(Nikitakis) told members.
Members were advised that the pandemic and compliance requirements have presented significant challenges in
the aged care sector. Yet Fronditha Care has continued to lift occupancy rates in all its facilities, sitting at an
average of 99%, compared with the industry average of around 88%. Since April 2021, with the release of
additional Government packages, there has also been an 80% volume growth of Fronditha Care’s Community
Services with more elderly community members requiring assistance at home and choosing Fronditha Care due to
its credibility, culturally specific care model and the quality care of its service delivery.
Jill Taylor (Nikitakis) added: “Our strategy is definitely working, and we have made great gains in just four (4)
months. While we still have a way to go, we are moving forward with confidence towards a surplus result sooner
than expected.”
Members also heard that Fronditha Care’s procedures and protocols have been exceptionally effective in keeping
its residents and staff safe, healthy and COVID-19 free. Fronditha Care has facilitated COVID-19 vaccination rollout
for all those in its care, staff, volunteers, contractors and the extended Fronditha Care community through
numerous vaccination rounds across all its facilities and the Mulgrave Support Hub. The vaccination rate is among
the highest of an organisation of its size, with an average of 83% of residents and 82% of staff vaccinated.
Jill Taylor (Nikitakis) informed members that alongside efficiency measures put in place to lift operational
performance there was a focus on completion of capital works with the new St Albans facility opening imminent.
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“We have made a significant investment of $21.9M, to build a state-of-the-art facility in St Albans to fully cater to
all our elderly residents’ needs. Ninety members of our community, many of them with advanced care needs, will
be the first to occupy the new and much anticipated St Albans residence from September 2021. We expect the
facility to be fully occupied within three months of opening, COVID restrictions permitting. We have also
commenced small capital works at our Templestowe and Thornbury facilities, with a total investment of over $2.1
million, as part of our continuous improvement projects”.
“We are looking at the future with extreme optimism. We are working on a 10-year strategy and developing a
strategic framework to future proof the organisation and provide more choice in our service delivery across the
continuum of care for our community. I look forward to sharing more about this in November at our Annual
General Meeting. In the meantime, I want to acknowledge and sincerely thank my fellow Directors and our CEO
Faye Spiteri (Tsolakis) and her team for their commitment to the work and especially for achieving so much in
such a short space of time”, Jill Taylor (Nikitakis) said.
The President was delighted to introduce two newly co-opted Directors, Mr Nicholas Giassoumi and Mr Alex
Krassas. She also took the opportunity to thank the previous Treasurer, Mr Kostas Kyrifidis, who recently resigned
from the Board, noting he played an instrumental role in the organisation’s financial turnaround.
Jill Taylor (Nikitakis) thanked the members for their continued support.
In response, the attendees congratulated the Board, CEO and Executive team for their hard work and the
significantly improved results.
The information session is part of the ongoing commitment of the Fronditha Care Board to continue deeper
communication with its members and the broader community.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Η Jill Taylor (Νικητάκη), Πρόεδρος και Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ήταν στην
ευχάριστη θέση να ενημερώσει τα μέλη του Οργανισμού, ότι η ΦΡΟΝΤΙΔΑ επανήλθε στην πορεία της προς
μακροπρόθεσμη μελλοντική ανάπτυξη καθώς, από τον Φεβρουάριο του 2021, η οργανωτική επίδοση του
Οργανισμού ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες.
Απευθυνόμενη σε περίπου 50 μέλη, που συμμετείχαν στην ψηφιακή δεύτερη Συνάντηση Ενημέρωσης Μελών για
τη φετινή χρονιά, η κα Taylor (Νικητάκη) ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Φαίη
Σπιτέρη Τσολάκη και η ομάδα της πήραν σημαντικά και απαραίτητα μέτρα για την επαναφορά του Οργανισμού
στην οικονομική βιωσιμότητα, μέτρα τα οποία αποδείχθηκαν αποτελεσματικά. Πήραμε γρήγορα δύσκολες
αποφάσεις και μέχρι τώρα καταφέραμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία, διατηρώντας τη φροντίδα των
ηλικιωμένων στην υψηλότερη ποιότητα».
«Πετύχαμε καλύτερη οικονομική επίδοση σε σχέση με όσα περιμέναμε, μετά από μία πολύ απογοητευτική
χρονιά το 2020. Η θετική αντιμετώπιση της κοινότητας απέναντι στον Οργανισμό μας εκδηλώθηκε και από την
αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε χωρίς να μειώνουμε την
ποιότητα των υπηρεσιών, όπως αποδεικνύεται και από την διαπίστευση όλων των εγκαταστάσεών μας », είπε η
Jill Taylor στα μέλη.
Τα μέλη ενημερώθηκαν ότι πολλοί πάροχοι φροντίδας ηλικιωμένων αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες τους
λόγω της πανδημίας αλλά και εξ αιτίας των απαιτήσεων από τις οδηγίες υγείας. Ωστόσο, η ΦΡΟΝΤΙΔΑ συνέχισε
να αυξάνει τα ποσοστά πληρότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 99%
πληρότητα, ενώ ο μέσος όρος του κλάδου μειώθηκε κατά 88%. Από τον Απρίλιο του 2021, με την αύξηση του
διαθέσιμου αριθμού πακέτων από την Κυβέρνηση, υπήρξε επίσης αύξηση κατά 80% στην παροχή Κοινοτικών
Υπηρεσιών από τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ καθώς περισσότερα ηλικιωμένα μέλη της κοινότητας χρειάζονται βοήθεια στο
σπίτι και επιλέγουν τη ΦΡΟΝΤΙΔΑ λόγω της αξιοπιστίας, του πολιτισμικού μοντέλου φροντίδας και της ποιότητας
των υπηρεσιών της.
Η Jill Taylor (Νικητάκη) πρόσθεσε: «Η στρατηγική μας είναι σίγουρα αποτελεσματική και έχουμε πετύχει
σημαντικά κέρδη σε μόλις τέσσερις (4 μήνες). Αν και έχουμε δρόμο μπροστά μας, προχωράμε με αυτοπεποίθηση
και αναμένουμε να σημειώσουμε πλεόνασμα, νωρίτερα απ’ότι περιμέναμε».
Τα μέλη άκουσαν επίσης ότι οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για τη διατήρηση της ασφάλειας
και της υγείας των κατοίκων της και του προσωπικού ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικά, ενώ δεν υπήρξαν
κρούσματα COVID-19. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ διευκόλυνε τη διάθεση εμβολίων απέναντι στην COVID-19 για όλους όσους
φροντίζει, το προσωπικό, τους εθελοντές, συνεργάτες και την ευρύτερη κοινότητα της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ μέσω
πολυάριθμων γύρων εμβολιασμού σε όλες τις εγκαταστάσεις της και του Κέντρου Υποστήριξης στο Mulgrave. Το
ποσοστό εμβολιασμού είναι από τα υψηλότερα για έναν Οργανισμό του μεγέθους της, με το μέσο όρο των
εμβολιασμένων κατοίκων να φτάνει το 83%, και του προσωπικού το 82%.
Η Jill Taylor (Νικητάκη) ενημέρωσε τα μέλη ότι παράλληλα με τα μέτρα για την επίτευξη καλύτερης
αποδοτικότητας και αύξησης των λειτουργικών επιδόσεων, δεν σταμάτησαν τα έργα υποδομής ενώ αναμένετε
σε λίγες εβδομάδες και το άνοιγμα της νέας εγκατάστασης στο St Albans.
« Έχουμε πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση ύψους 21,9 εκατομμυρίων δολαρίων, για την κατασκευή
μίας υπερσύγχρονης εγκατάστασης στο St Albans η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των
ηλικιωμένων κατοίκων μας. Ενενήντα μέλη της κοινότητάς μας, πολλά από αυτά με μεγάλες ανάγκες φροντίδας,
θα είναι τα πρώτα που θα εγκατασταθούν στο νέο και πολυαναμενόμενο οίκο του St Albans από τον Σεπτέμβριο
του 2021. Αναμένουμε ότι η εγκατάσταση θα είναι πλήρης εντός τριών μηνών από το άνοιγμα, αν και αυτό
εξαρτάται από τους περιορισμούς της COVID-19. Ξεκινήσαμε επίσης μικρά έργα υποδομής στις εγκαταστάσεις
μας στο Templestowe και Thornbury, συνολικού κόστους άνω των 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων».

«Ατενίζουμε το μέλλον με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ετοιμάζουμε ένα δεκαετές στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα
βήματα του Οργανισμού για να παρέχουμε περισσότερες επιλογές στην παροχή των υπηρεσιών για την
κοινότητά μας, ανεξαρτήτως του επιπέδου φροντίδας που χρειάζονται. Ανυπομονώ να σας πω περισσότερα τον
Νοέμβριο στην Ετήσια Γενική μας Συνέλευση. Στο μεταξύ, θέλω να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω ειλικρινά
τους υπόλοιπους Διευθυντές στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλό μας, Φαίη Σπιτέρη
(Τσολάκη) και την ομάδα της για την αφοσίωσή τους και ειδικά για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα », είπε η Jill Taylor (Νικητάκη).
Η Πρόεδρος παρουσίασε με χαρά δύο νέους Διευθυντές τον κ. Νικόλαο Γιασουμή και τον κ. Άλεξ Κρασσά, ως
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άδραξε επίσης την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον προηγούμενο Ταμία, κ.
Κώστα Κυριφίδη, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από το Δ.Σ. , σημειώνοντας ότι έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην
θετική οικονομική μεταβολή του Οργανισμού.
Η Jill Taylor (Νικητάκη) ευχαρίστησε τα μέλη για την συνεχόμενη υποστήριξη. Οι παρευρισκόμενοι από την άλλη
συνεχάρησαν το Διοικητικό Συμβούλιο, την Διευθύνουσα Σύμβουλο και την Εκτελεστική ομάδα για τη σκληρή
δουλειά τους και τη σημαντική οικονομική μεταστροφή.
Η Συνάντηση Ενημέρωσης αποτελεί μέρος της παρούσας δέσμευσης του Συμβουλίου της ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για τη
συνέχιση της βαθύτερης επικοινωνίας με τα μέλη του και την ευρύτερη κοινότητα.

