ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ
Финансиски Информации

Права. Почит. Доверба.

Стратегија на Владата на Викторија за спречување на малтретирање на постарите

ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ

-

Направете ги кредитите правно
обврзувачки. Дајте му на адвокат
да направи правно обврзувачки
договор ако планирате да
позајмите пари некому, па и ако
е тоа роднина.

-

Чувајте ги банкарските сметки
уредни и не се согласувајте некој
друг да има пристап до парите.
Контактирајте ја банката ако не
сте сигурни.

-

Ако имате пристап до
интернет и ако е безбедно
да користите компјутер за да
барате вакви информации,
барајте под зборовите како
што се “abuse”, “elder abuse”,
“violence and safety”.

Заштита на вашите финансии
Личи ли ова на вас, или на некого
кого познавате?
•

Не ми се дозволува да ги видам
или да зборувам со моите
пријатели

•

Некој во семејството ми
се заканува

•

Моите деца ми земаат пари
без да ме прашаат

•

Се донесуваат важни решенија
за мене без моја дозвола

Ако ова ве опишува вас или некого
кого го познавате, може да се работи
за малтретирање на постари,
лош однос или занемарување.

За повеќе помош
Совети за заштита на
вашите финансии
-

Немојте да се чувствувате
обврзани дека треба да
обезбедувате пари или да давате
вредности како што е накит.
Разговарајте со некого кому му
верувате и побарајте независни
совети ако е потребно.

-

Пред да донесете поважни
решенија во врска со пари
или имот побарајте независни
финансиски и правни совети
од определени служби.

-

Имајте обновен тестамент.
Постарите луѓе треба да имаат
правен тестамент направен од
страна на професионалец и да
го обновуваат.

Важно е постарите лица да ги знаат
своите права и сила во врска со
нивните финансии, средства и имот.
Важно е и луѓето да бараат совети ако
веруваат дека тие или некој кого го
знаат е предмет на малтретирање.

Seniors Rights Victoria е бесплатна
телефонска служба за помош
за правни совети и упатување
финансирана од Владата. Ако верувате
дека доживувате или сте во опасност
од финансиско малтретирање Seniors
Rights Victoria може да ви помогне.
Јавете се на 1300 368 821 од 10.00 до
17.00 часот од понеделник до петок
или појдете на
www.seniorsrights.org.au
Ако се чувствувате загрозени јавете се
на Victoria Police на 000
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Служба за потрошувачи
-

За да пријавите измама,
или да се пожалите во врска со
производи или услуги јавете се
на службата за потрошувачи на
1300 55 81 81, од понеделник
до петок од 9.00 до 17.00 часот,
освен државни празници.

За повеќе информации за Стратегијата
на Владата на Викторија за спречување
на малтретирање на постарите
јавете се на:
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tел: (61 3) 9096 7389
Факс: (61 3) 9096 7943
E-пошта: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Информациите од овој памфлет се наменети само како општи информации. Вие не би требало да се потпирате на нив,
зашто истите не се правни совети кои се однесуваат на вашите околности. Ако имате некои прашања или ви треба совет,
контактирајте ги агенциите наведени на памфлетот

Macedonian

