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HOME at Last
1st Floor, Ross House
247 Flinders Lane, Melbourne 3000
Telephone 03 9654 7389
Email haag@oldertenants.org.au
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Home at Last can help you to find a
home that you can stay in for the long
term.
‘Најзад кућа’ вам може помоћи
да нађете дом у коме ћете моћи да
останете на дужи рок.

You may be eligible for public housing,
which is affordable and is suitable to
your needs as you get older.
Можда имате право на државну
кућу која је приуштива и одговара
вашим потребама како старите.

“Rental is too expensive, I can’t afford it
on the aged pension”
“Приватно изнајмљивање је скупо и
ја не могу да плаћам станарину од
пензије.”
“Home at last helped me to find
somewhere to live independently”
‘Најзад кућа’ је мени помогла да
нађем место где могу самостално да
живим.
“When the landlord told me I had to
leave, I didn’t know where to go. Home
at Last helped me to find somewhere
to live”
“Кад ми је газда рекао да морам да
се иселим, нисам знао где да одем.
‘Најзад кућа’ ми је помогла да нађем
где ћу да живим.”
“My relationship with my family has
improved since I moved out on my
own”
“Мој однос са породицом се
побољшао откад сам се
иселио и живим посебно.”

If you need help with housing call
Ако вам треба помоћ у вези смештаја,
позовите број:

1300 765 178
Leave your name, phone number and
preferred language and we will call
you back with an interpreter.
Оставите своје име, број телефона и
реците на ком језику желите да
разговарате па ћемо вас ми позвати уз
помоћ преводиоца.
Even if you have already applied for
public housing, Home at Last may be
able to help you.
Чак иако сте можда већ поднели
молбу за државни стан, ‘Најзад
кућа’ вам може помоћи.

