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Стандарди услуга за инвалиде  
и ваша служба 
Практична верзија на српском

Serbian
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У овој књижици ћете наћи све о 12 Стандарда услуга 
за инвалиде.

■ Шта су то Стандарди

■ Зашто су Стандарди важни

■ Како влада Аустралије проверава да ли се службе 
придржавају Стандарда

■ О чему се ради у сваком од Стандарда

Наћи ћете 

Сажети списак 12 Стандарда
на крају ове књижице

О овој књижици
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Кључне речи

Квалитет Служба за  
запошљавање  

инвалида

Стандарди услуга  
за инвалиде

Реч којом се описује 
колико је нешто добро.

Служба је место на које 
идете када хоћете да 
добијете помоћ за налажење 
и задржавање посла. 

Стандарди су правила 
која службама налажу 
како да вам пруже помоћ 
високог квалитета. 

План за посао

Ваша служба ће вам 
помоћи да израдите план 
за посао. План за посао 
садржи...
■  које послове волите
■  каква вам обука треба
■  како да нађете посао.

Финансирање  
од стране владе 

Аустралије

Влада Аустралије сваке 
године даје новац Службама 
за запошљавање инвалида, 
и то све док се оне 
придржавају Стандарда. 

Тим за контролу

Тим људи који посећују 
вашу службу. Њихов 
посао је да проверавају 
да ли се служба 
придржава Стандарда. 

Корисници службе

Ви и други људи који 
користе службу. 

Особље службе

Људи који раде у служби.

Привезак са именом

У овој књижици ћете 
видети ко припада особљу 
службе по привеску са 
именом. 
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Стандарди услуга за инвалиде 
су правила која Службама за 
запошљавање инвалида налажу 
како да инвалидима пруже услуге 
високог квалитета.

О Стандардима

Влада Аустралије даје новац 
Службама за запошљавање 
инвалида да... 

■ помогну инвалидима да нађу и 
да задрже посао 

■ пруже подршку инвалидима на 
њиховим радним местима.

Заузврат, влада Аустралије од сваке 
службе у Аустралији очекује да се 
придржава Стандарда. 
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Шта су то Стандарди?
Стандарди говоре вашој служби како да...

■ се правилно односе када раде са вама  

■ вам пружи одговарајућу помоћ да нађете и да 
задржите посао 

■ нађе прави начин на који ће вам помоћи да 
добијете посао који желите 

■ запосли одговарајуће особље за обављање посла 

■ се стандарди добро спроведу.

Постоји 12 Стандарда.

Објашњење 12 Стандарда се налази на страни 4. 

Зашто су Стандарди важни?
Стандарди су важни зато што вам они наводе ваша 
права...

■ када одете у службу 

■ када тражите посао 

■ када обављате посао.

Нека питања која људи 
постављају о Стандардима

?

?
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Нека питања која људи 
постављају о Стандардима

?

?

Како влада Аустралије зна да ли се моја 
служба придржава Стандарда?
Тим за контролу је група људи који су специјално 
обучени за Стандарде. 

Тим за контролу ће сваке године посетити 
вашу службу да провери да ли се она 
придржава Стандарда. 

Када све провери, Тим за контролу напише 
извештај.  

Тај извештај говори влади Аустралије да ли ваша 
служба обавља посао како треба. 

Више о Тиму за контролу можете да сазнате из друге 
књижице:

Quality Assurance and your service 
(Обезбеђивање квалитета и ваша служба)

 
Шта се догађа ако се моја служба не 
придржава Стандарда?

Влада Аустралије ће дати времена и пружити додатну 
помоћ служби да би  се она побољшала. 

Ако се ваша служба још увек не придржава 
Стандарда, влада Аустралије ће тесно сарађивати 
са њом да би се увеле промене и да бисте ви добили 
услуге високог квалитета. 

Да ли влада Аустралије  
проверава мене?
Не. Влада Аустралије проверава само вашу службу.

?
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12 Стандарда услуга за 
инвалиде

1. Стандард  Приступ служби

Праведне могућности за свакога

Инвалиди са разним врстама инвалидности 
користе ову службу. 

Ваша служба мора да се коректно односи према вама 
без обзира на... 

■ вашу старост 

■ ваш пол 

■ земљу порекла ваше породице 

■ боју ваше коже 

■ вашу вероисповест 

■ потребе за додатном помоћи.

Ваша служба мора да има праведна правила. 

Та правила морају да буду написана да их можете 
прочитати ако желите. 

У било које време можете да затражите да видите 
правила.

Ако вам ваша служба каже да не може да вам помогне, 
мора за то имати добар разлог.
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2. Стандард  Појединачне потребе

Добијање помоћи која вама одговара

Ана говори Кели, која је запослена у служби, 
које послове воли. 

Ваша служба треба да вам помогне на начин који је 
најбољи за вас, а не само на њој најлакши начин. 

Ваша служба може да вам помогне... 

■ да размислите о својим циљевима што се тиче 
запослења, нпр. ...

 • коју врсту посла желите или 
 • колико дана недељно можете да радите. 

■ да направите план који ће вам помоћи 

■ да постигнете своје циљеве 

■ да се придржавате свог плана 

■ да обнављате свој план.
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3. Стандард  Доношење одлука и избор

Право да кажете шта мислите

Мелиса одабира послове које воли.  
Ден из службе записује.  

Ден ће тражити такве послове.

Ваша служба мора да вам понуди избор. 

Ваша служба мора да вас саслуша ... 

■ о томе какве врсте послова желите 

■ о томе како ваша служба може боље да уради 
ствари. 

Ваша служба мора да поступа на основу онога што сте 
јој ви рекли.  
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4. Стандард  Приватност, достојанство и поверљивост

Поштовање ваше приватности

Тим из службе чува Рикове досијее у тајности. 

Ваша служба увек мора да се опходи према вама са 
поштовањем. 

Ваша служба мора да чува ваше податке на сигурном 
месту. 

Ако ваша служба хоће да да ваше податке неком 
другом... 

■ мора да вам каже коме хоће да их да 

■ мора да вам каже зашто 

■ мора да вас пита да ли се слажете 

 Ако ви кажете да се не слажете са тим да се ваши 
подаци покажу некоме, онда ваша служба не сме 
да их показује. 
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5. Стандард  Учешће и интеграција

Учешће у друштвеној заједници

Бил има нови посао. Биће члан тима. 

Ваша служба треба да вам помогне да... 

■ се укључите у друштвену заједницу 

■ користите услуге у друштвеној заједници 

■ добијете посао у друштвеној заједници.
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6. Стандард  Цењен статус

Осећај важности у друштвеној 
заједници

Ким је добила награду за учење нових вештина 
за посао. Њене вештине су важне за цео тим. 

Влада Аустралије верује да друштвена заједница више 
цени људе када они нешто дају заузврат друштвеној 
заједници у виду... 

■ плаћеног рада или 

■ добровољног рада. 

Ваша служба треба да вам помогне да будете важан 
члан друштвене заједнице тако што ће вам.... 

■ помоћи да нађете посао 

■ помоћи да научите нове вештине да бисте добили 
посао 

■ помоћи да одржавате и обнављате вештине 

■ подићи поуздање у ваше вештине и способности
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7. Стандард  Жалбе и спорови

Да се нешто учини у вези жалбе

Дерен се жали служби.  
Његов друг је дошао да га подржи.  

Џастин и Ден из службе га слушају. Ден све 
записује тако да служба може да реши ствар.

Када приступите служби, требало би да вам се каже 
како треба да се уложи жалба ако имате неки проблем. 

Ако се жалите, ваша служба треба да ... 

■ вас саслуша 

■ вам радо помогне 

■ вам помогне да објасните у чему је проблем  

■ покуша да реши ваш проблем 

■ вам каже с којим другим особама и на којим другим 
местима можете да разговарате о својој жалби.

Ваша служба мора да чува вашу жалбу у тајности. 
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8. Стандард  Управљање службом

Добро руковођење службом

Тим службе има састанак. Разговарају о томе 
како да побољшају службу.

Ваша служба мора да буде добро организована и њоме 
треба добро да се управља.

Ваша служба треба да ... 

■ буде у току са најбољим начинима рада са вама 

■ користи новац који је добила од владе Аустралије 
на најбољи начин 

■ настави да унапређује службу 

■ има пословни план како ће водити службу на 
најбољи начин

■ вам покаже пословни план ако желите да га видите. 

Ваша служба треба да саслуша оно што ви или други 
корисници имате да кажете. 

Служба треба да предузме нешто на основу онога што 
ви кажете да би побољшала рад службе.
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9. Стандард  Радни услови

Ваше право на праведну плату  
и радне услове

На дан исплаћивања плата,  
Бен добија праведну плату.

Инвалиди треба да имају иста права на послу као и 
свако други.

Ви имате право на праведне радне услове, исто као 
и особе које нису инвалиди.

Шта су то радни услови?
Радни услови су ствари као што су... 
■ плата  ■ регрес 
■ боловање  ■ безбедност.

Када почињете нови посао, ваша служба мора да вам 
објасни... 
■ ваше услове запослења 
■ како ће се израчунавати ваша плата.

Са собом можете да поведете особу која ће вам 
пружити подршку или заступника када будете 
разговарали са својом службом.

О праведној плати можете да прочитате више у једној 
другој књижици
Fact Sheet: Award Based Wages (Информативни 
лист: Плате засноване на правилнику)

?
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10. Стандард  Обука и подршка за примаоце услуга

Учење одговарајућих вештина  
за посао 

Мајк учи Ли и Ђину новим вештинама за њихов 
вртларски посао.

Добра обука и подршка значе да ћете имати вештине 
које су потребне да добијете посао који волите. 

Ваша служба мора да вам пружи обуку која вам треба 
да... 

■ нађете посао који ћете волети 

■ задржите посао

■ научите како да обављате нове послове 

■ обнављате своје вештине.
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11. Стандард  Регрутовање особља, запошљавање и обука

Особље које зна да вам  
помогне на најбоље начине 

Џастин има много информација о пословима које 
Ник воли. 

Ваша служба треба да... 

■ зна које вештине особље треба да има да би вам 
помогло 

■ нађе право особље да вам помогне 

■ се побрине да особље обнавља своје вештине.
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12. Стандард     Заштита људских права и слобода од злостављања

Безбедност и поштовање

Ден из службе каже Џоновом колеги  
да престане да га задиркује. 

Ваша служба мора да штити ваша права... 

■ на послу 

■ током обуке.

Служба мора да се побрине да нико не може да... 

■ вас повреди 

■ разговара са вама на начин који вам се не свиђа 

■ вас не поштује због ваше инвалидности.

Ако тражите помоћ од ваше службе, она треба да учини 
све што може да вам помогне. 
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1 Приступ служби Праведне могућности за 
свакога

2 Појединачне потребе Добијање помоћи која 
вама одговара

3 Доношење одлука и 
избор

Право да кажете шта 
мислите

4
Приватност, 
достојанство и 
поверљивост

Поштовање ваше 
приватности

5 Учешће и интеграција Учешће у друштвеној 
заједници

6 Цењен статус
Обављање ствари за које 
друштвена заједница 
сматра да су важне

7 Жалбе и спорови Да се нешто учини у вези 
жалбе

8 Управљање службом Добро руковођење 
службом

9 Радни услови Ваше право на праведну 
плату и радне услове

10 Обука и подршка за 
примаоце услуга

Учење одговарајућих 
вештина за посао

11 Регрутовање особља, 
запошљавање и обука

Особље које зна да вам 
помогне на најбоље 
начине

12
Заштита људских 
права и слобода од 
злостављања

Безбедност и поштовање

Сажети водич за 12 Стандарда
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Ако не говорите енглески  
Телефонска служба тумача (TIS) 131 450

Ако вам треба помоћ да разумете ову 
књижицу
Агенција за обуку и подршку потрошача 

NSW и ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD и NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

ПОМОЋ

Ако вас неко у вашој 
служби или на послу 
повређује
Disability Services  
Abuse and Neglect Hotline  
(Линија за услуге злостављаним 
и занемареним инвалидима)

8 ујутру – 8 увече 7 дана недељно  

1800 880 052  
Бесплатан позив 
1800 301 130  
TTY (Бесплатан позив)
1800 555 677 
NRS – National Relay Service 
(Национална релејна служба)
02 9318 1372 
Факс

Ако имате 
жалбу
CRRS - Complaint 
Resolution and  
Referrals Service  
(Служба за решавање 
жалби и упуте)

1800 880 052  
Бесплатан позив 
1800 301 130  
TTY (Бесплатан позив)
1800 555 677 
NRS – National Relay Service 
(Национална релејна 
служба)
02 9318 1372 
Факс
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