
United Way, tumutulong sa mga  
nakatatandâ na manatiling nakapagsasarilí.

Tinutulungan namin  
ang mga nakatatandâ.

Ang  Better at Home ay isang bagong programang 
ginawa para makatulong sa mga nakatatandâ na 

manatiling nakapagsasarilí sa tahanan.

4060-0513

Nakabase sa komunidad na paghahatid 
ng serbisyo 
Ang mga taong tagapagbigay ng serbisyo ng Better at Home  
– mga volunteer at may bayad na tauhan mula sa mga lokal 
na non-profit organization – ay mula mismo sa komunidad 
na kanilang tinutulungan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa 
mga lokal na nakatatandâ, sinusuportahan nila ang malawak, 
masigla at para sa lahat na kapitbahayan.

Ang papel ng United Way
Sinusuportahan ng United Way of the Lower Mainland 
ang mga nakatatandâ upang sila’y tumandâ nang may 
dangal. Mula sa pondong ibinibigay ng gobyerno ng BC, 
pinangangasiwaan nila ang pagpapalawak ng Better at Home 
program sa 68 komunidad sa buong probinsiya. Ito ay isang 
halimbawa ng kung paano sinusuportahan ng United Way 
of the Lower Mainland ang mga nakatatandâ na manatiling 
nakapagsasarilí, at mapigilan ang pagkakalayo sa lipunan.

Paano humiling ng mga serbisyo o 
kaya’y mag-volunteer 
Lahat ng mga nakatatandâng nakatira sa isang komunidad ng 
Better at Home ay maaaring magpatalâ para sa mga serbisyo. 
Makipag-ugnay lamang sa tagapagbigay ng serbisyo na nasa 
ibaba at may isang taong tutulong sa pagtukoy kung anong 
mga serbisyo ang pinakaangkop para sa sitwasyon ng isang 
tao. Malalaman mo rin kung paano ang mag-volunteer para 
makatulong sa mga nakatatandâ na mamuhay nang mas 
mahusay sa tahanan.

Ang Better at Home ay pinopondohan 
ng Gobyerno ng British Columbia

[Filipino]

Email: info@betterahome.ca

mailto:info@betterathome.ca


Kumikilala sa lumalaking 
pangangailangan 
Ang mga nakatatandâ ay mahalaga at lumalaking bahagi 
ng ating komunidad, at ang kanilang aktibong paglahok ay 
pagyayamanin ang buhay ng bawat isa. Upang matiyak na 
ang mga nakatatandâ ay patuloy na maging aktibong bahagi 
ng ating mga komunidad, kakailanganin nila ang madalas na 
tulong upang mabuhay nang nakapagsasarilí sa kanilang mga 
tahanan, na napapalibutan ng mga kaibigan, pamilya at mga 
kapitbahay. 

Ang Better at Home ay tumutulong sa mga nakatatandâ sa 
pamamagitan ng mga simpleng pang-araw-araw na gawain, 
sa gayon ay mapananatili ng mga nakatatandâ ang kanilang 
pagsasarilí at pagkakaugnay sa komunidad.

Iba’t ibang mga di-medikal na  
serbisyo ng home support
Ang tiyak na mga serbisyong iniaalok ng Better at Home ay 
depende sa pangangailangan ng bawat komunidad. Ilan sa 
mga halimbawa ang: 

  >> Mapagkaibigang pagbisita
  >> Transportasyon sa mga appointment
  >> Magaan na gawain sa bakuran
  >> Maliliit na pagkumpuni sa bahay
  >> Magpala ng snow 
  >> Magaan na gawaing-bahay
  >> Mag-shopping sa grocery

Ang bayad para sa mga serbisyo ng Better at Home ay 
nakabatay sa kakayahang magbayad. Ang Ilang mga serbisyo 
ay maaaring ialok nang walang bayad. 

Tingnan ang impormasyon sa likurang pahina tungkol sa 
tagapagbigay ng serbisyo at makipag-ugnay sa kanila para 
sa mga detalye ng iba’t ibang serbisyong ibinibigay sa iyong 
lugar.


