
УОБИЧАЈЕНА СИТУАЦИЈА
Џон губи контролу кад је у питању 
доношење одлука
Џон има 79 година и живи у кући која је његова. 
Његова жена умрла је пре три године. Џон је сачинио 
правни документ пре 10 година, којим је овластио 
своју ћерку Марију да само она за њега доноси 
одлуке. Џону постаје тешко да обавља кућне послове. 
Он такође постаје помало забораван. Џон је често 
позајмљивао Марији новац јер је она имала тежак 
живот и с времена на време помагала Џону и његовој 
жени са кућним обавезама. Марија је њихова једина 
ћерка. Никад није враћала позајмице. Она има двоје 
деце и даје им нешто новца. Марија је преузела 
његове банковне ствари и плаћање рачуна. Стално са 
њом има несугласице јер она жели да он престане да 

вози и да иде у старачки дом. Џон брине за своју кућу, свој 
новац и Марију. Осећа се усамљеним и брине, с обзиром 

да Марији оставља сасвим пристојно наследство.

ЏОНОВА ПРАВА
Џон има право:
• да се осећа сигурно да може остати у својој кући 

онолико дуго колико може и жели
• да вози своја кола с тим што ће имати важећу 

здравствену потврду од свог доктора (то је потребно 
за особе од 75 година надаље)

• да доноси своје одлуке у вези новца, здравља и 
начина живота који он може да одржава

ДОНОШЕЊЕ ВАШИХ ВЛАСТИТИХ ОДЛУКА
Ове информације обезбеђује Служба за правне услуге и подршку старијих особа (Seniors Legal and Support Service), 
при правном центру - Caxton Legal Centre. Услуге су финансиране од стране државне владе. Обезбеђују се бесплатне, 
поверљиве правне и социјалне услуге за старије особе, како би им се помогло да се снађу у ситуацијама кад су на било 
који начин повређене или занемарене од стране поузданих чланова породице или пријатеља. 

КАКО ДОБИТИ БЕСПЛАТНУ ПОМОЋ - КОРАК ПО КОРАК
Злостављање може бити финансијско, вербално, емоционално, физичко, или комбинација 
наведеног. Често је тешко говорити о овим проблемима и обично се особа осећа постиђеном 
у вези онога што се дешава. Ако сте забринути или се плашите и желите да знате које су ваше 
опције за побољшање ваше ситуације, можете да позовете линију за помоћ на нивоу државе, 
на 1300 651 192 и да тражите помоћ.

Злостављање старијих особа Злостављање старијих особа
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Making your own decisions - Serbian



КАКО ЗАДРЖАТИ КОНТРОЛУ НАД ОДЛУКАМА
Као одрасла особа, имате право да доносите своје властите одлуке, као на пример где живите и како управљате са новцем, чак и 
ако имате инвалидитет или болест карактеристичну за старије године. Можете изабрати између низа услуга подршке и правних 
опција, како бисте задржали своју независност у погледу доношења одлука.

Практични кораци
Како наш социјални радник може бесплатно  

да помогне

Правни кораци
Како наш адвокат може бесплатно да помогне

Обавите породично саветовање и/или посредовање.

Обавите поверљив разговор са адвокатом у вези ваших права 
да контролишете свој новац и имовину, као и да повратите 
невраћене позајмице. Изаберите неког ко ће доносити одлуке 
за вас када ви то не можете (доносилац одлуке у ваше име).

Упитајте доктора за упут за специјалисту (геријатар) који ће 
проценити вашу способност за доношење одлука које треба 
да направите.

Направите, урадите измене или повуците свој правни 
документ -  'пуномоћје' (enduring power of attorney), како би се 
појаснило када и како за вас треба да се доносе одлуке.

Поразговарајте (насамо) са вашим GP доктором, или са 
породицом у коју имате поверења, са пријатељима или 
активним људима у заједници, како бисте стекли емоционалну 
подршку.

Реците особи која за вас доноси одлуке - каква су ваша права у 
вези са добијањем информација и са документима, као и то да 
ваш избор треба да се узме у обзир. 

Останите у вези са пријатељима које имате, суседима и 
интересним групама, како бисте избегли да паднете у 
изолацију и да вам буде досадно.

Пријавите се Трибуналу (Queensland Civil and Administrative 
Tribunal) за потврду способности ако неко неосновано тврди 
да нисте у стању да доносите одређене одлуке.

Разговарајте са заступником из једне од служби наведених 
у Корисни контакт-детаљи, који ће вам помоћи да се боље 
држите ваших права кад је у питању доношење одлука.

Свој тестамент прегледајте насамо са адвокатом.

Прибавите 'My Aged Care' процену да добијете услуге подршке 
и/или да вам се уради модификација у кући, како би се 
побољшала ваша независност по питању превоза и кућних 
послова.

Размислите да ли желите да откажете именоване чланове 
породице или пријатеље за овлашћења у вези са Centrelink-ом 
или банкама.

Уредите директно одбијање новца за рачуне.
Попуните документа за план неге, као што су 'Advanced Health 
Directive' и/или у вези вашег избора 'Statement of Choices'. 

• да тражи од свог доктора да га упути специјалисти за 
процену способности за доношење одлука које треба да се 
направе

• да добије подршку да доноси одлуке које су му важне и да 
се његов избор поштује

• да промени свој правни документ (пуномоћје) ако је у 
могућности да то учини

• да добије бесплатну процену од стране 'My Aged Care' за 
услуге које ће му помоћи да остане у својој кући

• да постави границе како се његов новац и имовина користе 
у оквиру породице.
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СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ УСЛУГЕ И ПОДРШКУ СТАРИЈИХ ОСОБА 
(SENIORS LEGAL AND SUPPORT SERVICE)

при центру  (Caxton Legal Centre) - за правне савете и 
социјалну подршку и заступање 
Тел:  (07) 3214 6333

ОГРАНАК ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ЗЛОСТАВЉАЊА СТАРИЈИХ 
ОСОБА (ELDER ABUSE PREVENTION UNIT)

Тел: 1300 651 192

ADA AUSTRALIA 

за помоћ у вези ваших права по питању доношења 
одлука, или у вези са оним што вас брине око услуга за 
старије особе
Тел: 1800 818 338 или 3637 6000

DIVERSICARE

за помоћ у вези квалитета кућних услуга неге, за људе из 
културно и језички различитих групација
Тел: 1300 348 377

ФИНАНСИЈСКИ САВЕТНИЦИ

за помоћ око уобичајених проблема око дугова
Тел: 1800 007 007 

ПОЛИЦИЈА (POLICE LINK)

Тел: 13 14 44 или 000 у хитним случајевима

ЈАВНИ ПОВЕРЕНИК (PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND)

за бесплатну припрему тестамента и EPA пријава (са 
наплатом)
Тел: 1300 360 044 

ТЕЛЕФОНСКА ТУМАЧКА СЛУЖБА (TELEPHONE INTERPRETING 
SERVICE)

Тел: 13 14 50

КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ  СТАРАТЕЉА (OFFICE OF THE PUBLIC 
GUARDIAN)

за пријављивање злостављања одрасле особе која има 
проблем са способношћу доношења одлука
Тел: 1300 653 187

ЗА ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ (QUEENSLAND ADVOCACY 
INCORPORATED)

за правно заступање особа са инвалидитетом
Тел: 1300 130 582 

ПРАВНЕ УСЛУГЕ - QUEENSLAND LAW SOCIETY

за контакт-детаље за приватне адвокате
Тел: 1300 367 757

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ - SENIORS ENQUIRY LINE

када нисте сигурни коме да се обратите са питањем или 
проблемом
Тел: 1300 135 500

Caxton Legal Centre Inc.
© Copyright Caxton Legal Centre Inc.
1 Manning Street
South Brisbane Qld 4101

Телефон:  (07) 3214 6333
Факс:   (07) 3846 7483
Интернет: www.caxton.org.au

Информације су важеће у фебруару 2019.

Ограђивање
Овај информативни памфлет треба да пружи опште савете и не треба да служи као замена за правне савете. Премда је сваки напор сачињен да 
се обезбеди тачност података у време писања, закон је комплексан и стално се мења.
Никаква одговорност се не прихвата за било какав губитак, штету или повреду, финансијски или било како, коју је претрпела било која особа 
која се ослањала на информације садржане у или изостављене из ове публикације.

ГДЕ ДОБИТИ БЕСПЛАТНУ ПОМОЋ

2  I  CAXTON LEGAL CENTRE INC.  СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ УСЛУГЕ И ПОДРШКУ СТАРИЈИХ ОСОБА  СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ УСЛУГЕ И ПОДРШКУ СТАРИЈИХ ОСОБА  CAXTON LEGAL CENTRE INC.  I  3    


