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Која услуга ми треба?
Потребата од информации и помош 
може да се појави во секое време во 
вашиот живот и обидот да најдете пат 
низ системот на информации може 
да биде многу тежок. Оваа брошура 
е подготвена за да ви помогне вие и 
вашето семејство да дознаете за услугите 
финансирани од државата, достапни на 
лица на 65 години и постари, што ќе ви 
овозможат да живеете здрав и осмислен живот. 
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MY AGED CAREСОДРЖИНА
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НАОЃАЊЕ НА УСЛУГИ
Ако не можете ова да го 
направите самите, побарајте 
од семејството, пријател, 
негувател или од вашиот 
доктор да ви помогне да 
дознаете за службите за нега 
на стари лица.

3

4

ДОЗНАЈТЕ ШТО ВИ ТРЕБА
My Aged Care може да организира 
да добивате основна нега, ако ви 
е потребна (на пример, оброци или 
превоз)

или
My Aged Care ќе побара проценители 
да ве посетат дома за да дознаат 
повеќе каква нега ви треба.
Ќе ве посетат RAS или ACAT 
проценители.

ДОБИВАЊЕ УСЛУГИ
Вашиот проценител ќе ве упати на 
давател на услуги по ваш избор, за да 
добиете една од следните услуги:

Програма за домашна 
поддршка на 
Комонвелтот

Пакет за домашна нега

Резиденцијална нега

Регионалната служба за процена 
(RAS) може да препорача:
 Социјална и домашна поддршка и 

одмена од негата (на пример, помош 
за чистење, лична нега или помош 
за негувател)

Тимот за процена на нега на стари 
лица (АСАТ) може да препорача:
 Пакети на домашна нега, одмена од 

негата во старечки дом (residential 
respite) и нега (на пример, 
поддржано живеење дома или нега 
од медицинска сестра)

ОДЕТЕ ОНЛАЈН ИЛИ ЈАВЕТЕ СЕ НА 
‘MY AGED CARE’

Роднини, пријатели, негуватели или вашиот 
доктор може да направат онлајн упат или да 
се јават на My Aged Care во ваше име, ако вие 
не можете.
Од My Aged Care ќе ви постават низа 
прашања за да дознаат каква нега ви треба.
My Aged Care ќе ја ангажира Службата за 
писмено и усно преведување (TIS) ако не ви е 
пријатно да зборувате на англиски.

www.myagedcare.gov.auНајдете 
информации на:

1800 200 422
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My Aged Care 
Патување како корисник

© Авторски права 2018 Multicultural Communities Council of Illawarra Inc. Трето издание 2022.

Овие информации може да ги копирате, дистрибуирате, изложувате, преземате и на други начини 
слободно да ги користите под услов како сопственик да го наведете Multicultural Communities Council of 
Illawarra Inc.

www.myagedcare.gov.au


Системот на грижа за постари лица во Австралија

СЛУЖБА ЗА ПИСМЕНО И УСНО ПРЕВЕДУВАЊЕСИСТЕМОТ НА ГРИЖА ЗА ПОСТАРИ ЛИЦА ВО АВСТРАЛИЈА
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Служба за писмено и 
усно преведување
Службата за писмено и усно преведување (TIS) ја обезбедува Министерството за 
внатрешни работи за луѓе кои не зборуваат англиски и за агенции и бизниси кои  
треба да комуницираат со своите клиенти кои не зборуваат англиски.

За 
преведување 
по телефон 
веднаш 24 

часа дневно

Медицински 
прегледи или 

посети на 
болница

Состаноци 
лице во 

лице

Процени за 
нега на 

стари лица

КОРИСТЕТЕ TIS
ЗА:

Помош дома
УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Самостојно живеење
СПОДЕЛЕНИ ОБЈЕКТИ И УСЛУГИ

Резиденцијална  
нега

ДОМОВИ ЗА НЕГА НА ПОСТАРИ ЛИЦА ОДМЕНА ОД НЕГАТА ВО 
СТАРЕЧКИ ДОМОВИ

Домашна помош

Одмена од 
негата

Превоз

Болничарска нега

Пазарување

Објекти за рекреација

Услуги за здравје и убавина

Објекти за исхрана

 Простори за состаноци

Здравствени служби

Специјалистичка нега

Објекти за рекреација

Лична нега

Сместување

ОПЦИИ КОИ НЕ СЕ ФИНАНСИРАНИ 
ОД ДРЖАВАТА



Деменција

Дознајте повеќе
Служба за писмено и усно www.tisnational.gov.au 131 450 
преведување

ДЕМЕНЦИЈАСЛУЖБА ЗА ПИСМЕНО И УСНО ПРЕВЕДУВАЊЕ
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ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ?

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ?

ATIS (Автоматска телефонска 
преведувачка служба) користи 
технологија за распознавање на 
гласот за да го идентификува 
бараниот јазик и да ве поврзе 
автоматски со преведувач на тој 
јазик. ATIS може да се користи за 
повици што ги иницира агенција, 
а не за повици што ги иницираат 
луѓе кои не зборуваат англиски. 

Луѓето кои не зборуваат  
англиски мора да се јават  
на 131 450 за да добијат 
преведувач.

Алцхајмеровата болест и деменцијата НЕ се иста болест. 
Вие може да имате вид на деменција која нема врска со 
Алцхајмеровата болест. Постојат голем број различни видови 
на деменција и секоја од нив има свои сопствени причини.

Како да ги користите услугите на Службата 
за писмено и усно преведување
На My Aged Care може да се јавите преку TIS.

Деменција со Луи тела 
(LBD)

Деменција во врска со 
алкохолот

Фронтотемпорална 
деменција

Алцхајмерова болест

Васкуларна 
деменција

Видови на деменција

1.
2.
3.

Речете ѝ на телефонистката на англиски кој јазик го зборувате.

Телефонистката ќе ве поврзе со преведувач кој го зборува вашиот јазик.

Објаснете му на преведувачот дека сакате да стапите во контакт со My 
Aged Care на 1800 200 422 и телефонистката од TIS ќе ги побара во ваше 
име. Кога My Aged Care ќе се јави на телефон, преведувачот ќе го преведе 
вашиот разговор.



Алцхајмерова 
болест

Алцхајмеровата болест го 
оштетува мозокот

Напредувањето на болеста во 
подлабоките делови на мозокот 
предизвикува попречено памтење, 
размислување и однесување, и  
губење на долгорочната меморија.

Васкуларна 
деменција  

Деменција во врска со 
проблеми на циркулацијата на 
крвта во мозокот

Поврзана со губење на способноста 
на учење, памтење и јазик, и вклучува 
бавност и незаинтересираност, 
отежнато одење, емоционални 
промени на подобро и полошо

Деменција со Луи 
тела (LBD)

Деменција со Луи тела е болест 
предизвикана од дегенерација 
и смрт на нервните клетки во 
мозокот.

Тешкотии со концентрацијата и 
вниманието, визуелни халуцинации, 
паркинсонизам

Деменција во врска 
со алкохолот

Последица на прекумерно 
пиење алкохол

Влијае на памтењето, учењето и  
други ментални функции

Фронтотемпорална 
деменција

Предизвикана од зголемување 
на оштетувањата на предниот 
и страничните делови на 
мозокот.

Може да доведе до намалени 
интелектуални способности и  
промени на карактерот, емоциите  
и однесувањето.

Дознајте повеќе
Dementia Australia нуди низа чувствителни и флексибилни услуги за да 
ви помогне ако имате деменција или ако се грижите за некој со деменција.  
Информации се достапни на 43 јазици.

 www.dementia.org.au  1800 100 500

Dementia Support Australia (DSA) е служба што ја води HammondCare и која 
го собира на едно место знаењето на полето на негата при деменција ширум 
секторот на нега на стари лица. 

 https://dementia.com.au  1800 699 799

Тешкотии со правење 
познати работи Општествена 

изолација

Проблеми со 
памтењето и/или 

јазикот

Проблеми со 
апстрактното 

размислување

Промени на 
расположението  
и однесувањето

Дезориентација 
во времето и 

просторот

Како да се добие помош

Симптоми на деменција

ДЕМЕНЦИЈАДЕМЕНЦИЈА
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Информирајте се и препознајте ги симптомите кај вас или кај 
пријател или член на семејството.

Користете соодветни услуги на здравствена и социјална нега за 
поддршка во текот патувањето низ деменција.

Разговарајте со професионално лице, најнапред со вашиот 
доктор (GP) кој потоа ќе ви даде упат.

Добијте дијагноза од професионално лице.

Побарајте информации за достапни услуги и за соодветни 
можности за нега или поддршка.

1.

5.

2.
3.
4.



Да се биде негувател
Негувател е секое лице кое пружа нега и поддршка на член на семејството или на 
пријател/пријателка со попреченост, ментална болест, зависност од дрога и/или алкохол, 
хронична состојба, терминална болест или со кревко здравје. Негувателот може да готви 
за лицето за кое се грижи, да му помага да користи тоалет и да се капе, да се грижи за 
неговите лекови и да го води на лекарски прегледи, или само да му дава емоционална 
поддршка. Некои негуватели пружаат нега само неколку часа неделно, меѓутоа за многу 
негуватели тоа е целодневна обврска. 

Поддршка за негувателите
Понекогаш негувателите се чувствуваат преоптоварени, осамени или во стрес, особено 
ако чувствуваат дека немаат поддршка во нивната негувателска улога. Овие чувства се 
нормални, но важно е да побарате помош ако се чувствувате така. Можеби можат да 
помогнат други членови на семејството или пријатели, или може да треба да побарате 
дополнителна поддршка од официјални служби. Негувателите исто така може да ги 
исполнуваат условите за финансиска поддршка од Centrelink, како што се Додаток за 
негуватели (Carers Allowance) или Исплата за негуватели (Carer Payment).  
Постојат низа услуги достапни на негувателите, како што се:

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ?

Лицето кое го негувате би можело да добие дополнителна нега и 
поддршка од државни служби за нега на постари лица и на лица со 
попреченост. Ако лицето кое го негувате има попреченост и е помладо 
од 65 години, тоа може да ги исполнува условите за поддршка за 
попреченост од Националната програма за осигурување на лица со 
попреченост (National Disability Insurance Scheme - NDIS). За повеќе 
информации, јавете се на 1800 800 110 или видете на www.ndis.gov.au. 
Ако лицето кое го негувате е постаро од 65 години, на страница  
2 видете повеќе информации за My Aged Care.

Дознајте повеќе
Carers Australia е национално врвно тело што ги претставува австралиските 
неплатени негуватели. Тие работат на подобрувањето на здравјето, благосостојбата, 
отпорноста и финансиската сигурност на негувателите, и да се обезбеди дека 
негувањето е заедничка одговорност на семејството, заедницата и државата. 
Carers Australia соработува со партнери во државите и териториите и со 
организациите-членови, Националната мрежа на здруженија на негуватели  
(Network of Carers Associations), за да пружи низа основни негувателски услуги 
ширум земјата.

 www.carersaustralia.com.au 1800 242 636

Carer Gateway е национална онлајн и телефонска служба која нуди практични 
информации и материјали за поддршка на негувателите. 
 www.carergateway.gov.au 1800 422 737

ДА СЕ БИДЕ НЕГУВАТЕЛДА СЕ БИДЕ НЕГУВАТЕЛ
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Обука и 
подучување 

на 
негуватели

Групи за 
поддршка на 
негуватели

Домашна 
помош

Доктори 
по општа 

пракса
Советување

Одмена 
од негата 
(respite)

ПОДДРШКА ЗА 
НЕГУВАТЕЛИТЕ



Планирање за иднината
Околностите во вашиот живот може брзо да се променат. Планирањето за иднината ви 
помага да размислувате што треба да средите за да се грижите за себеси и за луѓето кои 
ги сакате.

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА
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ТЕСТАМЕНТ
Кој ќе ги добие 

сите мои работи 
кога ќе умрам и кој 

обезбедува дека 
моите желби ќе 

бидат исполнети?

Јасен, правно важечки 
и ажуриран тестамент 
е најдобриот начин да 
осигурате дека вашиот 
имот е заштитен. Исто 

така, тестаментот 
може да го смените 

во секое време и 
многу пати сè додека 
имате способност за 

донесување на одлуки 
т. е. да донесувате 
услуги за себеси. 

ПОЛНОМОШНО
Кој ќе донесува  

одлуки за парите,  
ако јас не можам?

Може да одберете  
член на семејството, 

пријател или NSW 
Trustee & Guardian  

да биде ваш правен 
застапник (attorney). 

Исто така, вашето 
полномошно (Power  
of Attorney) може да  

го откажете во 
секое време додека 
имате способност за 

донесување на одлуки. 
Видете го подолу 

списокот на контакти  
за информации за  

други држави.

ПОСТОЈАН 
СТАРАТЕЛ

Кој ќе донесува 
одлуки за моето 
здравје и каде  
ќе живеам, ако  
јас не можам?

Може да наименувате 
постојани старатели 
(Enduring Guardians) 

кои ќе донесуваат 
одлуки за вашето 

здравје и начин на 
живот наместо вас,  

ако ја загубите 
способноста да  

ги донесувате тие 
одлуки.

ПЛАНИРАЊЕ  
НА НЕГАТА  

ВО ИДНИНА
Какво медицинско 

лекување и нега  
сакате во иднина?

Разговарајте со вашиот 
доктор и со луѓе кои 

ви се блиски кои 
видови медицинска и 
здравствена нега би 

сакале да добиете, ако  
не сте способни да 
одлучите самите. 

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА

Ваш список за проверка за планирање за 
иднината
Можеби ќе сакате да ги користите следните списоци за проверка за да ви помогнат 
да ја планирате иднината.

1. ВАША ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ЗА 
ИДНИНАТА

ЗАПИС ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
ЗА ИДНИНАТА ДА / НЕ ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Дали сте наименувале 
постојан старател (En-
during Guardian)?

Каде е?

Кој е вашиот  
постојан старател  
(Enduring Guardian)?

Дали сте го пополниле 
образецот Запис  
за моите желби  
(Record of My Wishes)?

Каде е?

Дали сте направиле 
полномошно  
(Power of Attorney)?

Каде е?

Кој е вашиот правен 
застапник (Attorney)?

Дали сте напишале 
Налог за идна нега 
(Advance Care Directive)?

Каде е?

Дали сте размислувале 
за подарување на орган 
и ткиво?

Дали треба да се 
регистрирате? 

На кого му кажавте?

Дали сте направиле 
план за погреб?

Каде е?



ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА
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ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА

2. ВАША ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА  
НА КОНТАКТИ

СО КОГО ДА СЕ ЗБОРУВА ДА / НЕ НИВНИ ПОДАТОЦИ  
ЗА КОНТАКТ

Дали за вашите желби сте 
разговарале со стручно лице  
за здравје и социјална нега?

Ако сте разговарале, дали е 
направено Резиме на планираната 
нега во иднина (Advance Care 
Planning Summary ) во ваше име?

Дали за вашите желби сте 
разговарале со член на  
семејството или пријател?

Дали вашите документи за 
планирана нега во иднина 
(тестамент, полномошно и  
трајно старателство) ги  
подготвило стручно лице?

Дали сте наименувале некое лице 
или доверителска организација 
(trustee organisation) да биде 
извршител (executor) на вашиот 
тестамент?

3. ВАШ СПИСОК ЗА ПРОВЕРКА НА ИНФОРМАЦИИ И 
ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЈА / 
ДОКУМЕНТ КОЈ ЗНАЕ КАДЕ СЕ ЧУВА? БЕЛЕШКИ

Вашиот извод од 
Матичната книга  
на родените

Податоци за вашата 
банковна сметка

Податоци за вашата 
полиса за животно 
осигурување

Податоци за полисата  
за осигурување на 
вашиот дом

Податоци за полисата  
за осигурување на 
вашата кола

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ?

Услуги за подготвување тестамент се даваат бесплатно 
на луѓето кои ги исполнуваат условите за целосна 
старосна пензија од Centrelink (вклучително луѓето кои 
добиваат други државни исплати, како што е пензијата 
од Министерството за ветерани, кои инаку би ги 
исполнувале условите за целосна старосна пензија  
од страна Centrelink).
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Административните трибунали на државите (State Administrative 
Tribunals) помагаат во случаи кога лицето нема правна способност или постои 
загриженост дали некој има способност кога се подготвува полномошно/трајно 
старателство.

NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT)
 www.ncat.nsw.gov.au 1300 006 228

VIC Civil and Administrative Tribunal (VCAT)
 www.vcat.vic.gov.au 1300 018 228

ACT Civil and Administrative Tribunal (ACAT)
 www.acat.act.gov.au (02) 6207 1740 
   (одберете ја опцијата 1) 

QLD Civil and Administrative Tribunal (QCAT)
 www.qcat.qld.gov.au 1300 753 228

SA Civil and Administrative Tribunal (SACAT) 
 www.sacat.sa.gov.au 1800 723 767

WA Civil and Administrative Tribunal (SAT)
 www.sat.justice.wa.gov.au (08) 9219 3111

NT Civil and Administrative Tribunal (NTCAT)
 www.nt.gov.au (08) 8999 5511

TAS Civil and Administrative Tribunal
 www.guardianship.tas.gov.au 1300 799 625

Дознајте повеќе
Мрежата за застапување на постари лица (Older Persons Advocacy 
Network - OPAN) е национално тело што обезбедува бесплатно застапување, 
информации и подучување на постари луѓе ширум Австралија. 
 www.opan.com.au  1800 700 600

NSW Trustee & Guardian има информации за планирањето на нега во иднина 
на низа јазици, како и различни публикации за абориџинските заедници. 
 www.tag.nsw.gov.au     1300 364 103

Веб-страницата Planning Ahead Tools дава едноставни информации за 
составување на тестамент, полномошно и трајно старателство. 
 www.planningaheadtools.com  1300 554 791

Advanced Care Planning Australia е национална програма и дава информации 
за планирање на негата во иднината (Advanced Care Planning) и за налози за 
негата во иднина (Advanced Care Directives). 
 www.advancecareplanning.org.au 1300 208 582
        
Legal Aid дава бесплатни информации ширум Австралија за тестаменти, 
полномошна и трајно старателство. Исто така, тие може да ве упатат каде се 
прават тие документи. 
Legal Aid ACT www.legalaidact.org.au 1300 654 314

Legal Aid NSW www.legalaid.nsw.gov.au 1300 888 529

Legal Aid NT www.legalaid.nt.gov.au 1800 019 243

Legal Aid QLD www.legalaid.qld.gov.au 1300 65 11 88

Legal Aid SA www.lsc.sa.gov.au 1300 366 424

Legal Aid TAS www.legalaid.tas.gov.au 1300 366 611

Legal Aid VIC www.legalaid.vic.gov.au 1300 792 387 
(даваат услуги на 19 јазици) 

Legal Aid WA www.legalaid.wa.gov.au 1300 650 579

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТАПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА
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Палијативна нега
Палијативна нега е нега со која на луѓето им се помага да живеат што е можно поцелосно и 
поудобно кога имаат болест што им го ограничува животот или го довела до крај. 

ПАЛИЈАТИВНА НЕГА

9.     |    МУЛТИКУЛТУРЕН ИНФОРМАТИВЕН ВОДИЧ ЗА ПОСТАРИ ЛИЦА

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ? Услуги на палијативна нега може да се обезбедат
 • Во болница
 • Дома
 • Во специјализирано одделение за палијативна нега
 • Во старечки дом

Видови на достапна нега
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ПАЛИЈАТИВНА НЕГА

Намалување на 
болки и на други 

симптоми

Опрема 
потребна за 
помош при 
нега дома

Групи за 
семејна 

поддршка

Советување 
и поддршка 

во жалост

Домашни 
посети на 

медицинска 
сестра

Поддршка при 
емоционални, 

социјални и 
духовни проблеми

Услуги на 
одмена 
од нега 

(respite care)

Поддршка на 
луѓето да ги 
задоволат 

културните 
потреби

Желби за нега 
во иднина

Домашна помош - на 
пример, домашни 
работи, готвење

Дознајте повеќе
Palliative Care Australia е национално врвно тело за палијативна нега. 
Палијативната нега ќе ви помогне да се справувате со вашата болест, 
особено со болките и симптомите, за да можете да продолжите да живеете 
колку што е можно подобро додека имате болест која го ограничува вашиот 
живот.  Палијативната нега исто така може да им помага на негуватели и на 
членови на семејството.
 www.palliativecare.org.au 02 6232 0700



Малтретирање на 
постари лица
Малтретирање на постари лица е една или повторена постапка, или отсуство на 
соодветна активност, што се случува во рамките на која и да е врска во која се очекува 
да постои доверба, што предизвикува повреда или вознемиреност на постаро лице 
(Светска здравствена организација).

МАЛТРЕТИРАЊЕ НА ПОСТАРИ ЛИЦА
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Видови малтретирање на стари лица

Психолошко/емоционално 
малтретирање
• Некој се обидува да ве  

повреди или да ги оштети 
вашите работи 

• Да бидете малтретирани, 
понижувани или измачувани. 

• Да ви се закануваат дека ќе ве 
преселат во старечки дом

• Да ви се одземе правото да 
донесувате сопствени одлуки  

Физичко малтретирање  
• Шлаканици, удирање,  

туркање, тресење, буткање  
или ограничување

• Неовластено физичко или 
хемиско ограничување

• Физичко ограничување, на 
пример, да се биде врзан за стол

Финансиско малтретирање
• Земање пари од вашата  

пензија или банковна сметка 
• Продавање на ваши работи  

без дозвола
• Да бидете присилувани да го 

смените вашиот тестамент 
• Некој ве присилува да му ги 

препишете вашите финансии  
и/или имот

• Да не знаете што се случува 
со вашите пари или да не сте 
вклучени во одлучувањето за 
вашите пари или имот  

#@&!

$

#@&!

$

#@&!

$
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МАЛТРЕТИРАЊЕ НА ПОСТАРИ ЛИЦА

Запоставување
• Некому да се даваат  

премногу или премалку лекови. 
• Некој да биде оставен дома или 

заклучен во соба „заради негова/
нејзина безбедност“ - на пример, 
некој со деменција.

• Ограничување на добивање 
нега. На пример, домашна 
поддршка дома, лична нега, 
преглед кај семеен доктор, 
превоз во продавници, 
социјални излегувања.

• Необезбедување на основни 
потреби како што се храна, 
соодветна облека и домување.

Сексуално малтретирање
• Сексуалното 

малтретирање е 
кривично дело и може 
да опфаќа секое однесување  
од сексуална природа кое прави 
да се чувствувате непријатно, 
исплашени, вознемирени или 
загрозени.

• Сексуален контакт без согласност, 
на пример: фаќање некого за 
половите органи, несакана 
изложеност на порнографија, 
присилна разголеност, сексуално 
вознемирување, сексуален 
напад.

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ?

Владата на Нов Јужен Велс воведе функција на Началник за 
стареење и попреченост (Ageing and Disability Commissioner), заради 
подобра заштита на возрасните со попреченост и постарите луѓе 
од малтретирање, запоставеност и искористување од некој кого го 
познаваат, во нивниот дом или во заедницата.

Јавете се на дежурната линијата за помош (Helpline) за да:
• добиете информации кои услуги на поддршка се достапни
• разговарате со стручно лице за вашите проблеми
• бидете ислушани без да ви се „суди“

Кога се јавувате на дежурната линија (Helpline), може да останете 
анонимни или со вас да биде пријател или пријателка заради 
поддршка. Кажете му на советникот ако ви треба преведувач.

Дознајте повеќе
 

Мрежата за застапување на постари лица (Older Persons Advocacy  
Network - OPAN) е национално тело што обезбедува бесплатно застапување, 
информации и подучување на постари луѓе ширум Австралија. Секоја држава 
има сопствена дежурна линија за помош. За повеќе информации, ве молиме 
контактирајте со OPAN.

  www.opan.com.au                        1800 700 600 

ЈАВЕТЕ СЕ 
ВЕДНАШ АКО 

ВИ ТРЕБА 
ПОМОШ

#@&!

$

#@&!

$



Разбирање на  
вашите права

Сите ние имаме права, без оглед каде живееме или колку помош ни треба. Ако добивате нега 
и услуги на нега на стари лица финансирани од државата, вие имате права. 

РАЗБИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

21.     |    МУЛТИКУЛТУРЕН ИНФОРМАТИВЕН ВОДИЧ ЗА ПОСТАРИ ЛИЦА

Комисија за проверка на квалитетот и 
безбедноста на негата на постари лица 
(Aged Care Quality and Safety Commission)
Комисијата за проверка на квалитетот и безбедноста на негата на постари лица нуди 
бесплатна услуга на секој кој ќе изрази загриженост за квалитетот на услугите на  
нега на постари лица што ги финансира Австралиската влада, вклучително:
• Нега во старечки дом или одмена од негата во старечки дом (residential respite)
• Пакети на домашна нега
• Програма за домашна поддршка од Комонвелтот
• Флексибилна нега, вклучително преодна (transition) нега

Како да се добие помош
• Може бесплатно да се јавите на Комисијата за проверка на квалитетот и 

безбедноста на негата на постари лица на 1800 951 822. Ако треба, тие бесплатно 
ќе обезбедат преведувач

• Пополнете го и поднесете образецот за жалби кој може да го преземете од веб-
страницата: www.agedcarequality.gov.au

• Пратете писмо на адреса: The Aged Care Quality and Safety Commission,  
GPO Box 9819, (во главниот град на државата во која живеете)

Не пропуштајте во писмото да ги наведете:

 вашето име и презиме, адреса и телефонски број

 датумот на поднесување на вашата жалба

  поединости за вашата жалба, вклучително конкретни датуми на настани  
и значајни забелешки

  името на старечкиот дом или на службата за домашна нега и државата/
територијата каде се наоѓа

  името на лицето на кое му се укажува домашна нега, на кое се однесува  
вашата жалба.
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РАЗБИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ?

Кога купувате добра и услуги, вие имате права врз основа на 
австралискиот Закон за потрошувачи (Australian Consumer Law).  
Вие ги имате истите права кога купувате добра или услуги за 
домашна нега или кога ги добивате преку пакет за домашна нега 
финансиран од државата.  Затоа, без оглед дали користите ваши 
пари или финансирање од државата, важно е да ги знаете вашите 
права како корисник.
Повеќе информации за вашите потрошувачки права може да 
најдете на www.accc.gov.au/agedcare 

1. безбедна и висококвалитетна нега 
и услуги

Повелба за правата во негата на стари лица

2. односот кон мене да биде 
достоинствен и со почитување

3. мојот идентитет, култура и различност 
да бидат ценети и поддржани

4. живот без малтретирање и 
запоставување

8. да имам контрола на, и да донесувам 
одлуки за, личните аспекти на мојот 
секојдневен живот, финансиски работи  
и имот

9. самостојност

10. да се биде ислушан и разбран

11. да имам лице по мој избор, 
вклучително застапник (advocate) за нега 
на постари лица, кое ќе ми помага или 
зборува во мое име

12. да се жалам без за тоа некој да ми 
се одмаздува, и моите жалби да се 
разгледуваат праведно и брзо

1) Безбедна и висококвалитетна нега 
и услуги

14. да ги користам моите права без тоа 
негативно да влијае на начинот на кој 
сум третиран/третирана

5. да бидам информиран/информирана 
за мојата нега и услуги на начин што  
го разбирам

6. да имам пристап до сите информации 
за мене, вклучително информациите за 
моите права, нега и услуги

7. да имам контрола на и да имам избор 
во поглед на мојата нега и на личниот 
и социјалниот живот, вклучително кога 
изборот вклучува личен ризик

13. да имам лична приватност и моите 
лични информации да бидат заштитени

Јас имам право на: 



Застапување
Застапување (advocacy) во негата на постари лица е да ви се помогне да се чуе вашето 
мислење при донесувањето одлуки кои влијаат на вашиот живот. Цел на застапувањето  
е да се зголеми вашата контрола на негата, услугите и квалитетот на животот.
Застапници: 
• Даваат информации за вашите права и одговорности
• Слушаат што ве загрижува
•  Помагаат да се разрешат проблеми или жалби за вашите даватели на нега на  

постари лица
• Разговараат со вашиот давател на услуги, ако е потребно
• Упатуваат во други агенции кога е потребно

Застапниците може да помогнат ако мислите дека премногу плаќате за услуги, дека односот 
кон вас не е праведен или дека не ги добивате услугите наведени во вашиот договор.

РАЗБИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
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Дознајте повеќе
Мрежата за застапување на постари лица (Older Persons Advocacy Network - 
OPAN) е национално тело што обезбедува бесплатно застапување, информации  
и подучување на постари луѓе ширум Австралија.  
 www.opan.com.au 1800 700 600

Aged Care Quality & Safety Commission може да ве застапува со тоа што ќе 
ги пренесе вашите грижи директно до вашиот давател на услуги и може да 
продолжи да ве поддржува во секој момент од процесот на жалбата.
 www.agedcarequality.gov.au 1800 951 822

Инконтиненција
Како што стареете, станува повообичаено да губите контрола на вашиот мочен 
меур и цревата. Некои од причините за инконтиненција се:

Инконтиненцијата е повообичаена кај постарите луѓе, но таа може да се лекува и да 
биде контролирана.
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ИНКОНТИНЕНЦИЈА

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ? Некои луѓе со инконтиненција, за да ја контролираат, треба 
да користат производи за инконтиненција, како што се 
влошки и гаќи. Австралиската влада и владите на државите 
и териториите нудат финансиска помош за намалување на 
некои од тие трошоци.

Бременост и 
породување

Здравствени 
состојби како што 

се дијабетес, 
срцеви состојби 
и проблеми со 

простатата

Запек

Инфекција на 
уринарниот 

тракт

Некои 
лекови и 

видови на 
операции

Менопауза

ПРИЧИНИ ЗА 
ИНКОНТИНЕНЦИЈА

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ? Advocacy Services се организации базирани во заедницата, 
во секоја држава и територија во Австралија. Застапувањето 
е бесплатно, независно и во доверба. Застапникот секогаш 
ќе побара ваша дозвола пред да преземе некоја активност.



Кои се симптомите
• Дали понекогаш чувствувате дека не сте го испразниле целосно 

мочниот меур?

• Дали морате да побрзате во тоалет?

• Дали сте често нервозни, бидејќи мислите дека би можеле да 
загубите контрола на мочниот меур или цревата?

• Дали ноќе се будите два или повеќе пати за да одите во тоалет?

• Дали понекогаш ви прокапува пред да стасате до тоалет?

• Дали понекогаш ви прокапува кога кревате нешто тешко, кивате, 
кашлате или се смеете?

• Дали понекогаш ви прокапува кога станувате од лежечка положба 
или од седење?

• Дали се напрегате при голема нужда?

• Дали некогаш имате извалкана долна облека?

• Дали вашите секојдневни активности ги планирате врз основа на 
тоа каде е најблискиот тоалет?

ИНКОНТИНЕНЦИЈА
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ДА НЕ

Ако сте одговориле ДА на кое и да е од овие прашања, можеби имате проблем 
со контролата на вашиот мочен меур или црева. Побарајте помош, бидејќи 
инконтиненцијата често може да се лекува или контролира без операција. 

Како да се добие помош?
Јавете се на вашиот доктор или на National Continence Helpline на 1800 33 00 66. 
Јавувањето на National Continence Helpline е бесплатно и таму работат медицински 
сестри-советници за инконтиненција. Линијата за помош може да даде информации 
и совети за:
• Проблеми со инконтиненцијата
• Опции за лекување
•  Како да се справувате со инконтиненцијата, вклучително со производи како 

што се влошки
•  Програми на финансирање заради намалување на трошоците за купување 

на производи за инконтиненција
•  Каде се локалните служби за континенција, снабдувачи со производи и 

производители 

Тие исто така може да понудат бесплатни информативни листови на други јазици.
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ИНКОНТИНЕНЦИЈА

Дознајте повеќе
 
Continence Foundation of Australia е национално врвно тело што го промовира 
здравјето на мочниот меур и цревата. Фондацијата ги застапува интересите на 
Австралијците погодени или изложени на ризик од проблеми со контролата на 
мочниот меур и цревата, и делува како застапник на нивните интереси.
 www.continence.org.au 1800 330 066

Bladderbowel.gov.au дава информации заради помош за спречување и 
справување со проблеми со мочниот меур и цревата
 www.bladderbowel.gov.au

National Public Toilet дава информации за повеќе од 16.000 јавни тоалети 
ширум Австралија, вклучително достапност, работно време и објекти
 www.toiletmap.gov.au

Симптоми на 
инконтиненција

ТОАЛЕТ



Програма на  
посетители во заедницата
Волонтери на Програмата за посети во заедницата (Community Visitors Scheme (CVS)) 
прават редовни социјални посети и нудат дружење и пријателство на станари на установи 
за нега на стари лица или на постари луѓе кои живеат во своите домови и се социјално 
изолирани или ризикуваат да бидат социјално изолирани и осамени.  
Програмата е достапна на станарите на установи за ниско и високо ниво на нега, и ги 
покрива руралните и оддалечените подрачја, како и градските подрачја.

ПРОГРАМА НА ПОСЕТИТЕЛИ ВО ЗАЕДНИЦАТА
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Дознајте повеќе
Членовите на Програмата за посети во заедницата (Community Visitor 
Scheme - CVS) се одговорни за олеснување на врските меѓу финансираните CVS 
организации и Министерството за здравство. Може да контактирате со членови 
на мрежата за да дознаете повеќе поединости за програмата и за вашата 
локална организацијата од Програмата на посетители во заедницата.
Претставник во Нов Јужен  0421 330 230 
Велс и Австралиската  
Престолничка Територија
CALD претставник 9515 9871
My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au

ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ? Како дел од лезбејската, геј, бисексуална, трансродова и 
меѓуродова (LGBTI) стратегија за стареење и нега на стари лица, 
Владата направи дотации да се достапни за проширување на CVS 
заради задоволување на потребите на LGBTI лицата. Со LGBTI CVS 
NSW службите може да контактирате преку ACON Health.

www.acon.org.au     1800 063 060

Комунален превоз
Услугите на комунален превоз се евтини, флексибилни и достапни. Комунален превоз 
може да користите за:
• превоз на медицински прегледи;
• одење во шопинг
Може да ве земе служба за превоз (кола или автобус) или може да добиете ваучери, 
вклучително за такси. 

Како да се добие помош
Вие може да ги исполнувате условите за комунален превоз ако:
• Сте од различно потекло; 
• Имате попреченост на подвижноста што ве спречува да користите 

конвенционален превоз или имате деменција (ако сте постари од 65 години или 
постари од 50 години за Абориџини и лица од островите во Теснецот Торес);

• Живеете во пооддалечена/изолирана област без пристап до конценционален 
превоз;

• Имате финансиски тешкотии;
Вашиот локален комунален превозник може да разговара за вашето исполнување на 
условите за добивање на субвенции и, ако ги исполнувате условите, за процесот на 
процена и регистрација.
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КОМУНАЛЕН ПРЕВОЗ

Дознајте повеќе
Комуналниот превоз (Community Transport) нуди услуги од врата до 
врата за луѓето кои имаат проблеми со превозот. Комуналните превозници 
ширум Австралија им овозможуваат на луѓето да присуствуваат на социјални, 
семејни и културни настани, купување и медицински прегледи.
 www.cto.org.au 1300 679 286

• рекреација или социјални излегувања;
• присуство на важни настани.

http://www.myagedcare.gov.au
http://www.acon.org.au


Meals on wheels
Иако возраста и попреченоста може да ја намалат способноста на некои луѓе да 
излегуваат, Meals on Wheels (оброци што се испорачуваат) може да им овозможат да 
останат дома и ја одржуваат самостојноста. Meals on Wheels нудат низа опции за луѓе 
со различни потреби во исхраната, погодна за дијабетес, со помалку сол и оброци 
соодветни за различни култури.  

MEALS ON WHEELS
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ДА
ЛИ

 ЗНАЕВТЕ?

Ако итно ви треба носење оброци дома, може 
директно да контактирате со локалната служба на 
Meals on Wheels. Тие веднаш ќе ве услужат и може 
да помогнат да направите упат за My Aged Care.

Како да се добие 
помош
• Ако сте постари од 65 години (50 за 

Абориџините и лица од островите во 
Теснецот Торес), можеби ги исполнувате 
условите за добивање услуги на домашна 
поддршка (Home Support). Тоа вклучува 
испорака на оброци пред вашата врата.  

• Побарајте ја вашата локална служба Meals 
on Wheels на веб-страницата на Meals on 
Wheels на вашата држава или територија.

• Јавете се по телефон на Meals on Wheels. 
Тие ќе ви објаснат како работи нивната 
служба и ќе може да почнете да ги  
примате нивните услуги.

• Цената на оброк од три јадења 
обично чини меѓу 7,00 и 10,00 
долари, вклучително испораката. 
Тоа е субвенционирана цена што 
се одржува на ниско ниво преку 
придонес од федералната Влада. 

• За да добивате оброци по 
субвенционирани цени, треба да 
примате целосна или делумна пензија 
за попреченост или старосна пензија. 
Негувателите исто така често ги 
исполнуваат условите.
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MEALS ON WHEELS

Дознајте повеќе
Australian Meals on Wheels Association (AMOWA) (Австралиско здружение  
на службите за испорачување на оброци дома) овозможува развивање  
и споделување на најдобра пракса меѓу 600 служби што ги претставуваат  
здруженијата на државите и териториите, заедно со промовирање и  
зголемување на свеста за Meals on Wheels во Австралија.
NSW www.nswmealsonwheels.org.au (02) 8219 4200
ACT www.redcross.org.au (03) 9345 1800
QLD www.qmow.org 1300 090 97 90
VIC www.mealsonwheelsvictoria.org.au 0459 406 433
SA www.mealsonwheelssa.org.au 1800 854 453
TAS www.mowtas.org.au 1800 696 325
WA www.redcross.org.au contactwa@mealsonwheels.org.au

mailto:contactwa@mealsonwheels.org.au


РАЗБИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
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Ментално здравје
Ментална болест е здравствена состојба која значително влијае на тоа како 
некој се чувствува, размислува, се однесува и комуницира со други луѓе. 
Голем број социјални, психолошки и биолошки фактори може негативно да 
влијаат на нивото на вашето ментално здравје.  
Вашето ментално здравје е централен дел на вашата севкупна благосостојба. 
Намаленото ментално здравје може да влијае на вашата самодоверба и 
способност да се снаоѓате во животот.  
Стареењето носи предизвици и понекогаш може да ви биде потешко да 
останете ментално и физички активни. 
Има многу работи кои може да влијаат на вашето ментално здравје, како што 
се болест, жалост и загуба, финансиски стрес, промена на животните услови  
и социјална изолација. 
Важно е да се запамти дека менталната болест не е различна од ниедна 
физичка болест. Исто како што раното откривање на срцевите заболувања  
е од суштинско значење за лекувањето и закрепнувањето на пациентот, 
истото важи и за менталните болести.

Како да се добие помош
Добар прв чекор е вашиот доктор да го прашате за совет за вашето ментално 
здравје - ако е потребно, тој или таа ќе ве упати на служби за поддршка 
кои најмногу одговараат на вашите потреби. Исто така, постојат одлични 
организации со кои постарите луѓе и негувателите може да контактираат  
за да добијат помош.

МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ

Дознајте повеќе
• My Aged Care - услуги за нега на постари лица обезбедени од 
Австралиската влада. 
   www. myagedcare.gov.au                                       1800 200 422

• Head to Health - може да ви помогне да најдете дигитални услуги за 
ментално здравје од некои најверодостојни организации за ментално 
здравје во Австралија. Head to Health собира на едно место апликации, 
онлајн програми, онлајн форуми, телефонски услуги и дигитални 
информативни ресурси.                                                 

   www.headtohealth.gov.au                                      1800 648 911

• At Ease - поддршка за ментално здравје за воени ветерани; може 
да ви помогнат да ги препознаете знаковите, да преземете акција и да 
одржувате високо ниво на благосостојба.

   www.at-ease.dva.gov.au                                          133 254

• Beyond Blue - дава информации и поддршка за да помогне секој во 
Австралија да го достигне најдоброто можно ментално здравје, без оглед 
на возраста и каде живее.

   www.beyondblue.org.au                                          1300 22 4636

• SANE Australia - нуди свест за менталното здравје, онлајн поддршка и 
информации од врсници, намалување на засраменост, поддршка преку 
специјалистичка линија за помош, истражување и застапување.

   www.sane.org                                                              1800 187 263

• Lifeline - 24-часовна поддршка во криза и услуги за спречување на 
самоубиства.

   www.lifeline.org.au                                                   13 11 14

• Suicide Call Back Service - е национална служба која 24 часа дневно, 
седум дена во неделата дава професионални совети по телефон, видео  
и онлајн на луѓето погодени од самоубиство.

   www.suicidecallbackservice.org.au                     1300 659 467

• Health Direct Australia –  бесплатни здравствени совети и 
информации 24 часа дневно. 

   www.healthdirect.gov.au                                         1800 022 222
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www.mindhealthconnect.org.au/anxiety

www.bspg.com.au/dam/bsg/product?client=BEYONDBLUE&prodid=BL/0063&type=file

www.tisnational.gov.au/

www.myagedcare.gov.au/

www.dementia.org.au/

www.healthdirect.gov.au/dementia-symptoms

www.cancercouncil.com.au/blog/palliative-care-infographic/

www.palliativecare.org.au/understanding-palliative-care-parent-menu/what-is-palliative-care

www.carersnsw.org.au/facts/who-are-carers

www.agedcare.health.gov.au/support-services/the-national-aged-care-advocacy-program

www.agedcarecomplaints.gov.au/raising-a-complaint/lodge-a-complaint/

www.continence.org.au/

www.opan.com.au

www.health.nsw.gov.au

www.australiancta.org.au

www.mealsonwheels.org.au

www.alz.org/alzheimers_disease_10_signs_of_alzheimers.asp

www.agedcare.health.gov.au/older-people-their-families-and-carers/community-visitors-scheme

www.mcci.org.au/media/WEB_Carers_Support_Booklet_English_11.10.2017.pdf

www.dhi.health.nsw.gov.au

www.health.nsw.gov.au/patients/acp/Pages/acd-form-info-book.aspx

www.be.macmillan.org.uk

Организации кои дале 
придонес
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Multicultural Communities  
Council of Illawarra Inc.
ABN 80 144 306 350

Канцеларии во Илавара и ACT
 (02) 42297566 / (02) 6169 3986
 admin@mcci.org.au
 mcci.org.au

Најдете нè на Фејсбук

Partners In Culturally Appropriate Care
(PICAC) NSW & ACT
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