
УОБИЧАЈЕНА СИТУАЦИЈА
Кларисa жели да злостављање 
престане, али се плаши да било  
шта каже
Клариса има 71 годину. Она је веома тужна због 
начина како је породица третира. Они је не поштују. 
Они је не слушају кад говори. Они контролишу њен 
новац и њену кућу. Некад је у кући вриска, псовање, 
гурање и ударање. Она се плаши кад се ово догађа. 
Праве се увредљиви коментари на њен рачун. 
Она често брине о унучади и осећа се исцрпљено. 
Клариса не жели да њена породица буде у проблему. 
Она једино хоће да они престану да је малтретирају. 

КЛАРИСИНА ПРАВА
Клариса има право да живи свој живот без ове врсте 
малтретирања. Овакво понашање се зове 'злостављање'. 
Притисак породице и заједнице може да спречи Кларису 
да не говори о злостављању. 
Она може да се осећа постиђеном и да се плаши да јој се 
неће веровати ако ово пријави. Она може да се плаши 
и шта ће полиција урадити ако их позове. Она се може 
осећати беспомоћном и да не зна коме да се обрати. 
Клариса је можда покушала да у својој заједници исприча 
о злостављању, али малтретирање је настављено.   
Сада је време да то исприча неком другом, а постоје 
различити начини како се Клариси може помоћи. 
Клариса може да изабере врсту помоћи која је за њу 
прихватљива, да се прекине злостављање. 

ИСПРИЧАТИ НЕКОМ О ЗЛОСТАВЉАЊУ
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.
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Telling someone - Serbian



ТО ЈЕ КЛАРИСИНА ОДЛУКА
Ако Клариса одлучи да неком каже о злостављању, она може 
да разговара са неким из Службе за правну помоћ и услуге 
подршке (Seniors Legal and Support Service); ова служба је:
• друштвена организација која није део полиције нити владе
• услуге су бесплатне и поверљиве
• она пружа саветодавне услуге, тако да ако Клариса жели 

само да поприча са неким, а да не ради ништа, и то је 
прихватљиво.

Служба за правну помоћ и услуге подршке (Seniors Legal and 
Support Service) може:
• да Клариси обезбеди  правни савет
• да Клариси обезбеди социјалне услуге, укључујући помоћ 

око неге, транспорта, смештаја, здравствених и других 
услуга

• да јој достави списак корака које може да предузме да би се 
прекинуло злостављање, а Кларисa може сама да одлучи 
које кораке жели да спроведе.

Кларисa може такође да одлучи да 
разговара са:
• неким у својој заједници у кога има поверење, да види да 

ли може да јој се помогне
• суседом или пријатељем од поверења, који може да за њу 

контактира службу 'Seniors Legal and Support Service'
• својим доктором који ће задржати информације у 

поверењу, осим ако се Клариса сложи да јој доктор помогне 
и обавести друге службе о њеној ситуацији

• неким из службе од којих она прима услуге за старије особе, 
ко ће разговарати са својим претпостављеним о томе како 
да јој се помогне 

• медицинском сестром или социјалним радником, ако је 
примљена у болницу

• полицијом, ако је у непосредној опасности, позивом на 
000.

ШТА МОЖЕ ДА СЕ ДОГОДИ СА 
КЛАРИСИНОМ ПОРОДИЦОМ
Клариса брине о својој  породици и о томе шта може да  се 
догоди ако она каже било коме о злостављању. Најгоре шта 
може да се догоди је следеће:
• нажалост, веза са њеном породицом и заједницом може 

остати напета или прекинута, а да се то поправи треба 
времена

• може доћи до саслушања у суду (Magistrates Court), да суд 
заштити Кларису наређујући породици да прекине такво 
понашање. Породица неће бити кажњена, осим ако се 
прекрши ова наредба

• aко Клариса није у стању да доноси одлуке, саслушање 
може  бити у Трибуналу (Queensland Civil and Administrative 
Tribunal) који може одлучити да именује поузданог члана 
породице или државно тело да доноси одлуке за њу.

Позитивне ствари које могу да се догоде 
породици, ако Кларисa одлучи да обавести 
некога, су следеће:
• њена породица може одлучити да промени своје 

понашање
• Кларисa може да поврати контролу над својим животом и  

новцем
• она може да уреди своје ствари тако да се злостављање не 

понови
• Кларисa може опет да се осећа безбедно
• она може да виђа своју вољену унучад, без обавезе да 

узима на себе сву бригу о њима
• Кларисa може да пронађе информације о услугама и 

активностима за старије особе у свом месту, тако да своје 
здравље и независност одржава што је дуже могуће

• ако има неговатеља који је под стресом, може да се 
организује подршка због олакшања ситуације.

Запамтите, Клариса има право да буде третирана на фер 
начин. Она може да нас позове за бесплатан и поверљив савет 
и подршку. На крају, она доноси одлуку о било каквој акцији – 
ми је нећемо присиљавати ни на шта.  
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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
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