
AGAPI Care has been extremely busy over the last twelve months, especially with the transition to the NDIS, re-

accreditation and certification process, relocating head office and commencing the renovations at 12 Showers St, 

Preston.  

Having demonstrated our commitment to delivering quality services and much needed supports to vulnerable clients 

and commended by our stakeholders, we will continue to promote AGAPI Care as a provider of choice whilst ensuring 

that we educate potential clients, their families and the community on our services and the sector. 

The organisation has also introduced new community programs and services to keep up with client demand.  Please 

refer to the section regarding the NDIS.       

Following the recent success of the AGAPI Care – 3XY Radiothon, the organisation is actively looking for opportunities 

to purchase additional properties that will accommodate, support and enhance the life of the people we serve.  

Thank you to all our donors, 3XY listeners, and sponsors who once again showed their support for the organisation 

and our clients. 

Mary Gakopoulos 
CEO 
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The AGAPI Care - 3XY TA NEA 

Radiothon 2018 was held on 

Sunday 29 April, broadcast live 

from our new Head Office at 537 

High Street Preston. 

 

The event raised over $80,000 

far exceeding our expectations! 

It was a great day, and its success 

would not be possible without the 

tireless efforts of our dedicated 

volunteers, staff and presenters.  A 

huge thanks to everyone who came 

along!   

All proceeds will go towards 

extending our services to even 

more people living with a 

disability, as we work towards the 

purchase of additional specialist 

disability accommodation homes. 

 

Radiothon 2018 
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During the course of the day we enjoyed the company, 

conversation and entertainment from: 

Guest musicians: Nectarios Vounakis 

George Rerakis 

Sifis Marakis 

3XY Presenters:  Rena Frangioudaki 

Kaity Paidousi 
Spirakos Aspiotis 

Nikos Tsedikopoulos  
Guest Presenters: Kris Pavlidis-Mayor of Whittlesea 

& ECCV Chairperson 
Minister Jenny Mikakos 

 

We especially thank our star presenter David, a long-term 

resident in one of the AGAPI Care supported 

accommodation homes, who was in his element on air! 

Of course, none of it could have been possible without the 

3XY listeners and the broader Greek community of 

Melbourne, who responded so generously.   

 

Radiothon 2018 
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Radiothon 2018 

We are most grateful for the 
donations enjoyed on the day 

from: 

LaManna Supermarket 

Biviano Direct 

Biviano & Son’s 

Mint Home 

Parents of Alphington 

Grammar School 

and for anyone who came 

along with food and sweets for 

all to enjoy. 

 

 

 

Heartfelt thanks go to the              

most generous contributors of the 

2018 Radiothon: 
 

Allison Monkhouse – Andrews Funerals 

Cardigan Nominees 

Cretan Brotherhood of Melbourne & 
Victoria 

Heidelberg United Football Club 

Hillside Medical Centre – Dr Roushdy 

Holy Cross Greek Orthodox Church – 
Women’s Group 

Ikonomidis Reid 

Ithacan Philanthropic Society 

Jim Neskakis & Family 

Joannides Funeral 

Mint Home 

 Nafsika Stamoulis Foundation 

Nestoras College 

Oakleigh Cannon Soccer Club 

 Pancretan Association 

Saints Kyrillos & Methodius Greek 
Orthodox Church 

Stamelos Funerals 

Stanhope Property & Share P/L 

The Victorian Association of Argos 
Orestikon and District Kastoria Inc 

Top Gun Collision Centre 

Windsor Management Insurance 
Brokers 
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Radiothon 2018 
 

AGAPI Care has its sights set on 
purchasing additional homes to 
create more accommodation, 

specialised for people with 
disabilities wanting to live in a 

supported independent 
environment.  Money raised from 
the Radiothon puts us on track to 

achieving this goal. 
Many thanks to the following people 
who volunteered their time on the 

day: 

Angela Pilipasidis 
Peter Kourkoutzelos 
Spiros Papadopoulos 

Kyrie Herekakis 
Athina Neskakis 

Michael Liagourdis 
Angela Palamaras 
Theodora Psathias 

Dina Chaldaiou 
Carina Valenti 

Stella Tora 
Con Kyritsis 

The Committee of Management 
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Lonsdale Street (Antipodes)  

Festival 2018 
AGAPI Care had a great response to the stall at the 

Lonsdale Street Festival earlier this year.  

Volunteers, clients and carers came along to help 

spread the word of the wonderful work AGAPI Care 

do in providing services and support to people 

living with disabilities. 

Thank you to everyone who volunteered their time 

to come along!   

Το AGAPI Care είχε μεγἀλη ανταπόκριση στο 

περίπτερο, του Lonsdale Street Festival φέτος τον 

Φλεβάρη 2018.  

Εθελοντές, πελάτες και φροντιστές ήρθαν να 

βοηθήσουν, να διαδώσουν το λόγο της υπέροχης 

δουλειάς που εκτελεί το AGAPI Care, στην παροχή 

υπηρεσιών και υποστήριξης στα άτομα με 

αναπηρία. 

Ευχαριστώ όλους τους εθελοντές που αφιέρωσαν 

το χρόνο τους να παραβρεθούν. 

 

 



NDIS Update 

AGAPI Care Inc. is a not for profit organisation and registered NDIS service 

provider.  Our services include: 

• Specialist Disability Accommodation 

• Short Term Accommodation & Assistance (STAA) 

• Support Coordination 

• Supported Independent Living 

• Development of Daily Living & Life Skills 

• Community Participation 

• In Home Support 

• Plan Management 

• Assistance with Life Stage/Transition 

• Interpreting and Translating 
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Support Coordination 
 

So you have an NDIS Plan, now what? 

 

You can request Support Coordination in your NDIS Plan. 

If approved, your AGAPI Care Support Coordinator will: 

• Put your NDIS Plan into action, in order for you to achieve your goals 
and outcomes as laid out in your NDIS Plan 

• Work with you to choose the services and supports you need, from a 
wide range of providers and community partners  

• Book and manage these services and supports based on your NDIS 
funding 

• Coordinate a range of formal and informal supports 

• Handle all reporting to NDIA on your behalf 

• Help you to address any obstacles so you can access programs, resolve 
issues, and get the most out of your NDIS Plan 

• Make sure all services and supports fit within your NDIS funding, and 
liaise with your Plan Manager to manage payments of all services and 
supports  

Who We Support: 

Our Services are available to individuals aged 18 years and over who have an 
intellectual, physical or sensory disability, acquired brain injury, or mental health 
issues. 

 

 

Meet Carina Valenti 
Support Coordinator 

AGAPI Care 
 
 
 
Carina has worked in the 
disability sector for over 10 
years, in various settings 
including: 
 
Day Service 
Residential Accommodation 
Community Access 
In Home Support, and 
Therapeutic Support 
 
Her passion is offering person-
centred support, active 
support, and working with her 
clients to achieve their goals 
and aspirations, and to reach 
their potential. 
 
Please call Carina at Head 
Office on 94711231 for more 
information on Support 
Coordination. 
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Το AGAPI Care Inc ήταν αρκετά απασχολημένο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, ιδικά με την 

μετάβαση του στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία (NDIS), επαναδιαπίσευσης, την 

διαδικασία πιστοποιήσης, τη μεταφορά του κεντρικού γραφείου και το ξεκίνημα της ανακαίνισης του 12 Showers 

Street Preston. 

Έχοντας αποδείξη την δέσμευσή μας στο να παραδίνουμε ποιοτικές υπηρεσίες και υπερ αναγκαία υποστίρηξη 

σε ευἀλωτα ἀτομα και την επικρἀτηση των συμμετόχων μας, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την AGAPI Care 

Inc ως επιθημητή χορηγός καθώς ταυτόχρονα εγγυώμαστε ότι θα εκπαιδεύουμε τους πιθανούς πελάτες, τις 

οικογένειες τους και την κοινότητα για τις υπηρεσίες και τομέα μας. 

Ο οργανισμός έχει επίσης εισάγει νέα κοινότικά προγράμματα και υπηρεσίες που να μπορούν να διατηρήσουν 

την ζήτηση των πελατών μας. Παρακαλώ αναφερθείτε στο τμἠμα σχετικά με το NDIS. 

Μετά την πρόσφατη επιτυχία με το AGAPI Care-3ΧΥ Ραδιοέρανο, ο οργανισμός ψάχνει ενεργά ευκαιρίες για την 

αγορά πρόσθετων ακίνητων που θα φιλοξενήσουν, υποστηρίξουν και ενισχύσουν την ζωή ανθρώπων που 

εξυπηρετούμε. 

Ευχαριστούμε ὀλους τους δωρητές, ακροατές του 3ΧΥ, και χορηγούς που για άλλη μια φορά έδειξαν την 

υποστήριξή τους στην οργάνωση και για τους ανθρώπους που υπηρετούμε. 

Μαίρη Γακοπούλου 

Γενική Διευθύντρια 

 

 

Το Ραδιοέρανο του AGAPI Care μαζί με το 3ΧΥ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, ζωντανή 

μετάδοση από το καινούργιο κεντρικό γραφείο μας στο 537 High Street Preston. 

Ο Pαδιοερανός μας, συγκέντρωσε πάνω από $80,000, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες μας! 

Ήταν μια θαυμάσια μέρα, και η επιτυχία της δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις προσπάθειες των αφοσιωμένων 

εθελοντών, προσωπικού και παρουσιαστές μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ήρθαν! 

Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα πάει προς την διεύρυνση των υπηρεσιών σε ακόμα περισσότερα ἀτομα που 

ζουν με αναπυρία, καθώς εργαζόμαστε προς την αγορά των πρόσθετων ειδικευμένων κατοικιών με ειδικές 

ανάγκες. 

 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας απολαύσαμε την παρέα, 

συνομιλία και ψυχαγωγία από: 

Guest musicians:  Nectarios Vounakis 

George Rerakis 

Sifis Marakis 

3XY Presenters:  Rena Frangioudaki 

Kaity Paidousi 
Spirakos Aspiotis 

Nikos Tsedikopoulos  
Guest Presenters: Kris Pavlidis-Mayor of Whittlesea 

& ECCV Chairperson 
Minister Jenny Mikakos 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον παρουσιαστή της ημέρας David, 
ένας κάτοικος απο τη μόνιμη κατικία του Preston, ο οποίος 
ήταν στο στοιχείο του στον αέρα. 
 
Φυσικά, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τους ακροατές του 
3ΧΥ και την ευρύτερη Ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, 
που ανταποκρίθηκαν τόσο γενναιόδωρα. 

Το AGAPI Care έχει ως στόχο να αγοράσει επιπλέον 
σπίτια για να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες για 
άτομα με αναπηρίες που επιθυμούν να ζήσουν σε ένα 
υποστηριζόμενο ανεξάρτητο περιβάλλον. Τα χρήματα 

που αντλήθηκαν από το Ραδιοέρανο, μας βάζει στο 
δρόμο προς την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Πολλές ευχαριστίες στους ακόλουθους ανθρώπους που 
προσέφεραν εθελοντικά το χρόνο τους σε τούτη την 

ημέρα: 
Angela Pilipasidis 

Peter Kourkoutzelos 
Spiros Papadopoulos 

Kyrie Herekakis 
Athina Neskakis 

Michael Liagourdis 
Angela Palamaras 
Theodora Psathias 

Dina Chaldaiou 
Carina Valenti 

Stella Tora 
Con Kyritsis 

The Committee of Management 
 



 

NDIS  

Το  AGAPI Care είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό εγγεγραμμένο με το 

NDIS. Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

• Ειδική Στέγαση Αναπηρίας 

• Φροντίδα Στέγασης και Βοήθειας (STAA) 
• Συντονισμός Υποστήριξης  

• Υποστηριζόμενη Συγκατοίκηση  
• Ανάπτυξη των Καθημερινών και Δεξιοτήτων της ζωής  
• Συμμετοχή στην κοινότητα 

• Bοήθεια με δραστηριότητες στο σπίτι 
• Διαχείριση του σχεδίου 

• Βοήθεια για την μετἀβαση στο στάδιο ζωής 
• Διερμηνεία/Μετάφραση 

Συντονισμός Υποστήριξης  
 
Έχετε σχέδιο του NDIS, τώρα τι; 
Μπορείτε να ζητήσετε Συντονισμό Υποστήριξης στο σχέδιο του NDIS σας. 
 
Εάν εγκριθεί, ο Συντονιστής Υποστήριξης Φροντίδας της AGAPI θα: 
• βάλλει το Σχέδιο του NDIS σε δράση, για να πετύχετε τους στόχους και τα αποτελέσματα που ορίζετε στο Σχέδιο 

NDIS. 
• εργαστεί μαζί σας για να επιλέξετε τις υπηρεσίες και τις υποστηρίξεις που χρειάζεστε, από ένα ευρύ φάσμα 

παρόχων και κοινοτικών συνεργατών. 
• κάνει κράτηση και διαχείριση αυτών των υπηρεσιών και υποστηρίξεων με βάση τη χρηματοδότηση NDIS. 
• συντονίσει μια σειρά από επίσημες και ανεπίσημες υποστηρίξεις. 
• αντιμετωπίσει όλες τις αναφορές στην NDIA για λογαριασμό σας. 
• σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τυχόν εμπόδια ώστε να έχετε πρόσβαση στα προγράμματα, να επιλύσετε 

προβλήματα και να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Σχέδιο NDIS. 
• βεβαιώσει ότι όλες οι υπηρεσίες και οι υποστηρίξεις ταιριάζουν με τη χρηματοδότησή σας στο NDIS και θα είναι 

σε επικοινωνία με το Διευθυντή Σχεδίου σας για να διαχειριστεί τις πληρωμές όλων των υπηρεσιών σας. 
Ποιούς υποστηρίζουμε: 
Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που έχουν πνευματική, σωματική ή 
αισθητική αναπηρία, τραυματισμό εγκεφάλου ή προβλήματα ψυχικής υγείας. 
 
 
 

Γνωρίστε την Carina Valenti 
Συντονιστής Υποστήριξης 

AGAPI Care 
Η Carina έχει εργαστεί στον τομέα της αναπηρίας για πάνω από 10 χρόνια, σε διάφορες τοποθεσίες, 
όπως στο: 

Ημερίσιο πρόγραμμα, Στέγαση Κατοικιὠν, Πρόσβαση στην κοινωνία, Υποστήριξη στο σπίτι και 
Θεραπευτική Υποστήριξη 

Το πάθος της είνα να προσφέρει, έχοντας επίκεντρο τον πελάτη, ενεργή υποστήριξη και συνεργασία 
με τους πελάτες της για να πετύχουν τους στόχους και τις προσδοκίες τους για να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό υποστήριξης, καλέστε την Carina στο 
τηλέφωνο του κεντρικού γραφείου στο 9471 1231. 
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