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Краљевска комисија за спровођење истраге о питањима особа са 
инвалидитетом - летак за 2022. 
Serbian | Cрпски 
 
Шта је Краљевска комисија за спровођење истраге о питањима особа са инвалидитетом? 
 

 

• Ово је информативни лист о Краљевској комисији за 

спровођење истраге о питањима особа са инвалидитетом. 

 

• Краљевска комисија је званичан начин да влада Аустралије 

размотри неко важно питање. 

 

• Краљевска комисија за спровођење истраге о питањима 

особа са инвалидитетом жели да чује од: 

- особа са инвалидитетом 

- које живе у Аустралији 

 

• 2022. је последња година рада Краљевске комисије за 

спровођење истраге о питањима особа са инвалидитетом. 

Ово је последња година да испричате своју причу. 

 

• Краљевска комисија за спровођење истраге о питањима особа 

са инвалидитетом покушава да сазна: 

- са каквим проблемима се сусрећу особе са инвалидитетом 

- како да се реше ти проблеми 

- како да се заштите особе са инвалидитетом  

- како да обезбеди већу укљученост свим особама са 

инвалидитетом 
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Наведена удружења 
 

 

 

• Ово су удружења која се наводе у овом 

информативном листу 

 

• Национални етнички инвалидски савез (National 

Ethnic Disability Alliance) 

- Када будемо помињали ову групу, користићемо 

скраћеницу NEDA. 

 

 

• Особе са инвалидитетом Аустралија (People with 

Disability Australia) 

- Када будемо помињали ову групу, користићемо 

скраћеницу PWDA. 

 

 

• Савез савета етничких заједница Аустралије 

(Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia) 

- Када будемо помињали ову групу, користићемо 

скраћеницу FECCA. 

 

 
 

 

• Ове групе сачињавају особе са инвалидитетом које су: 

- досељеници 

- избеглице 

- азиланти 
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Приче особа са инвалидитетом 
 

 
 

• Људи су нам причали о проблемима са којима се 

суочавају као особе са инвалидитетом. 

 

• Свачија прича је различита. Неке ствари које могу да 

промене нечије искуство су: 

- језик 

- вера 

- култура 

- како су дошли у Аустралију  

- коју врсту визе имају 

- инвалидитет 

 

 

• Ово су неки од проблема које су нам људи рекли да 

имају: 

 

 

• Не могу да добију инвалидску пензију (Disability 

Support Pension) или другу врсту социјалних давања. 

 

 

• Злостављани су и трпе насиље. То се дешава у 

њиховим домовима и у оквиру услуга које користе. 
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• Не могу да добију визу за стални боравак.  

• Не могу да добију помоћ владе због врсте визе коју 

имају. 

 

• Не могу да добију помоћ у оквиру Националног 

програма за осигурање особа са инвалидитетом 

(National Disability Insurance Scheme - NDIS). 

• Не могу да добију информације о програму NDIS које 

разумеју. 

 

 

• Није им дозвољено да сами бирају и одлучују, 

укључујући: 

- где желе да живе, и 

- са ким желе да живе 

 

 

• Постали су инвалиди када су били затворени због 

имиграције. 

• Особе са инвалидитетом су имале ужасна искуства 

када су биле затворене због имиграције. 

 

 

• Не могу да разумеју како да користе здравствене 

услуге. 

• Имају лоша искуства са здравственим системом. 

• Не знају своја права на жалбу. 

 



5 
 

Како да поделите своју причу  

 

 

• Ако сте ви особа са инвалидитетом која је: 

- досељеник 

- избеглица 

- азилант 

 

• И желите да поделите своју причу о насиљу, 

злостављању или запостављању, Краљевска 

комисија за спровођење истраге о питањима особа 

са инвалидитетом жели да чује од вас. 

 

• Можете позвати PWDA на број 1800 843 929 

- Они ће вам помоћи да своју причу испричате 

Краљевској комисији за спровођење истраге о 

питањима особа са инвалидитетом. 

- Можете такође тражити да разговарате на језику 

који желите уз помоћ преводиоца. 

 

• За више информација, укључујући информативне 

листове и видео снимке на другим језицима, 

посетите веб-сајт удружења NEDA: 

http://www.neda.org.au/disability-royal-commission-

information 
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