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ИНФОРМАТИВНИ ПАМФЛЕТ

-

Водите рачуна о својим
банковним рачунима и не
дозволите ником да има приступ
вашем новцу. Контактирајте
банку ако у било шта сумњате.

-

Ако имате приступ интернету,
и ако је за вас безбедно да
користите компјутер и тражите
ове информације, потражите
кључне речи као што су “abuse”
(злостављање), “elder abuse”
(злостављање старијих),
“violence and safety” (насиље
и безбедност).

Заштитите своје финансије
Да ли се ово односи на вас или на
неког кога познајете?
•

Није ми дозвољено да се
виђам или да разговарам са
пријатељима

•

Неко из моје породице ми прети

•

Моја деца ми узимају новац
без питања

•

Важне одлуке о мени, доносе се
без моје дозволе

Ако се ово односи на вас или на
неког кога познајете, то може
да буде злостављање старијих,
некоректан однос или занемаривање.

Кратки савети да вам се помогне
да заштитите ваше финансије
-

Не дозволите да будете под
притиском да дајете новац
или вредне ствари као што је
накит. Разговарајте са неким
од поверења и потражите
независан савет ако је потребно.

-

Пре доношења важних
одлука у вези новца и
имовине, тражите независан
финансијски и правни савет
од одговарајућих служби.

-

Водите рачуна о тестаменту.
Старији људи треба да имају
професионално урађен правни
документ – тестамент – који треба
да је у свако доба актуелан.

-

Позајмице треба да буду правно
обавезујуће. Нека вам адвокат
направи правно обавезујући
уговор ако планирате да неком
позајмите новац, чак и ако је
та особа ваш рођак.

Како да тражите помоћ
Важно је да старије особе знају своја
права и могућности у вези својих
финансија и имовине. Такође, важно
је да људи траже савет ако мисле
да су они или неко кога они познају
жртве злостављања.

Seniors Rights Victoria је бесплатна,
од државе финансирана телефонска
линија која обезбеђује правну помоћ
и упућивање. Ако мислите да сте жртва
финансијског злостављања или да сте
у опасности да то можете да постанете,
Seniors Rights Victoria може да вам
помогне. Позовите 1300 368 821 између
10am и 5pm, од понедељка до петка,
или посетите
www.seniorsrights.org.au
Ако осећате да нисте безбедни,
контактирајте полицију на 000
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Служба за потрошачка питања
(Consumer Aﬀairs)
-

Да пријавите преваре или
да се жалите у вези робе и
услуга, контактирајте службу
за потрошачка питања на
1300 55 81 81 – од понедељка до
петка, од 9am до 5pm, осим на
државне празнике.

За више информација о Стратегији
викторијске владе по питању
спречавања злостављања старијих
особа, контактирајте:
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Тел: (61 3) 9096 7389
Факс: (61 3) 9096 7943
Електронска пошта:
aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Информације у овом памфлету су општег типа. Не треба да се ослањате на њих јер оне нису правни савет који би важио
за вашу специфичну ситуацију. Ако имате било каква питања или вам је потребан савет, контактирајте службе наведене
у овом памфлету.
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