
Повелба на службата во поглед 
на семејното насилство
Семејното насилство е повреда на човековите права 
на поединецот. Секој има универзално човеково 
право да не биде изложен од насилство.
Berry Street дава специјалистички услуги во врска 
со семејното насилство во северниот регион на 
Мелбурн (Northern Specialist Family Violence Service) 
и во западниот регион (Western Specialist Family 
Violence Service). 
Правото на безбедност на жртвите на семејно 
насилство е првичната цел на нашите специјализирани 
служби против семејно насилство и тоа право ќе 
биде поддржано во секој аспект на нашата работа. 
Нашите услуги ги поддржуваат жртвите на семејно 
насилство и нивните деца, вклучително цисродовите 
хетеросексуални жени и лицата од лезбејската, геј, 
бисексуалната, трансродовата, интерсексуалната и 
квир заедница (LGBTIQ+) преку низа специјализирани 
програми во врска со семејното насилство. Некои од 
нашите служби исто така работат со цисродови мажи 
во хетеросексуални врски, кои се идентификувани 
како жртви на семејно насилство и извршители на 
семејно насилство.
Сакаме да обезбедиме дека ви даваме услуги што 
одговараат на вашите лични потреби. Во оваа Повелба 
се наведува нашата посветеност кон вас додека 
добивате поддршка и помош од Berry Street. Ние сме 
посветени да пружиме висококвалитетна поддршка на 
сите корисници на нашите услуги, без дискриминација.

Посветеност на нашата 
служба 
Нашите услуги, помош и поддршка ќе бидат:
• бесплатни
• сеопфатни и со почитување
• соодветни на културата
• ќе ги земаат предвид вашите лични потреби и околности 
• ќе ве известуваат за вашите права и за можностите 

и услугите што се достапни на вас и на вашите деца
• ќе ве застапуваат вас и вашите деца
• ќе ве поддржуваат при донесувањето одлуки за вас 

и за вашите деца 
• ќе ви помогнат да размислувате за сите сегашни 

ризици за вас, за вашите деца и за вашата безбедност

Ваши права 
Специјалистичките услуги на Berry Street во врска 
со семејното насилство имаат за цел да обезбедат 
дека сте свесни за вашите права додека добивате 
поддршка од нас. Кога ги користите нашите услуги, 
вие и вашите деца имате право:
• да се чувствувате и да бидете безбедни
• да бидете ислушани и да чувствувате дека сте 

ислушани
• односот кон вас да биде со достоинство и почитување 

во однос на вашиот културен идентитет, способност, 
пол, сексуална определеност, духовност и/или вера

• да ви бидат дадени точни информации 
• да донесувате сопствени одлуки
• да поднесете жалба и/или дадете коментари за 

службата
• на приватност и доверливост*
* Ве молиме видете го поглавјето: Кога за информации 
може да се разговара со други луѓе без моја согласност?

Соработка 
Во сите наши служби и простории не е дозволено 
насилство. Сите луѓе кои ги користат нашите услуги 
и програми треба да се чувствуваат и да бидат 
безбедни. Berry Street се труди да поддржи дека сите 
луѓе кои ги користат нашите услуги се чувствуваат 
безбедно и да бидат ислушани.
Бидејќи соработуваме за да ви помогнеме и да ве 
поддржиме, од вас бараме:
• кон нашите вработени и другите корисници на 

услуги да се однесувате со почитување
• да ни давате коментари за да знаеме што правиме 

добро, а каде треба да се подобриме. 

Приватност 
Вашето учество во Berry Street Family Violence Service 
е на доброволна основа. Колку што имаме повеќе 
информации за вашите околности, толку подобро ќе 
можеме нашите услуги и совети да ги приспособиме 
на вашите потреби. Меѓутоа, секогаш е ваше право 
да одлучите што сакате да ни речете.
Информациите што ги давате исто така може да 
се користат за да бидете упатени на други служби 
и ние секогаш ќе ја бараме вашата согласност да 
го сториме тоа. Информации врз основа на кои не 
може да се утврди идентитетот исто така може да се 
користат за поднесување извештаи на финансиските 
тела за бројот на клиенти со кои работиме и за 
осигурување на квалитетот, истражување и процени.

Ние веруваме дека децата, младите луѓе и семејствата треба да бидат 
безбедни, да напредуваат и да имаат надеж.
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Пристап до информации 
Законот за приватност на информациите ви овозможува да ги видите сите информации што Berry Street ги има за 
вас. Пристап до вашите податоци во Berry Street може да побарате од членот на персоналот со кого имате редовни 
контакти или со вишиот менаџер (Senior Manager) на Специјалистичката служба во врска со семејното насилство. 
Или, може да се јавите на службеникот за приватност (Privacy Officer) на Berry Street на телефон 03 9429 9266. 

Услови за споделување на информации•

Според Child Information Sharing Scheme (CISS, Програма за споделување на информации за деца) и Family 
Violence Information Sharing Scheme (FVISS, Програма за споделување на информации за семејно насилство), 
овластени организации (како што е Berry Street) може да споделуваат информации без да добијат согласност 
со други овластени организации, ако информациите ги унапредуваат добросостојбата и безбедноста на 
детето или се однесуваат на проценувањето и справувањето со ризикот по детето од семејно насилство. 
Согласност и натаму е потребна од возрасна жртва на семејно насилство, освен ако информациите се 
однесуваат на проценувањето и справувањето со ризик по дете кое е жртва на семејно насилство.
Ваша согласност ќе бараме пред да споделиме информации секогаш кога е можно, но во итни и ризични 
ситуации тоа може не секогаш да биде можно.

Кога за информациите може да се разговара со други луѓе без моја согласност?
• Кога постои сериозна загриженост во врска со вашата безбедност или безбедноста на вашите деца,
• Кога сме должни да дадеме информации за судски расправи,
• Ако веруваме дека постои сериозна закана по јавното здравје и безбедност.
Ќе направиме сé што можеме за да ве известиме кои информации сме споделиле и со која организација 
сме ги споделиле.
• За повеќе информации, ве молиме исто така видете го образецот Consent to share information with other service providers 
(Согласност за споделување информации со други даватели на услуги)

Речете ни што мислите
Вие имате право да дадете коментар или да поднесете жалба за сé во врска со услугите што ги даваме.
Ако имате некој проблем со нашите услуги, сакаме да соработуваме со вас за да најдеме решение.
Вашите коментари ни помагаат постојано да ги подобруваме нашите услуги. Сакаме да знаеме што беше 
добро, а што не, и ги цениме сите видови на коментари.
Безбедно е да се поднесе жалба или да се даде негативен коментар, и тоа нема да влијае на вашите права 
да добиете услуга и ќе нема негативно влијание на услугата што сега ја даваме. Исто така, имате право жалба 
да поднесете анонимно.
Секој, без оглед на возраста, може на Berry Street да му поднесе коментар или жалба, или некој друг да го 
стори тоа во нејзино/негово име. Вие може да ни поднесете жалба, предлог или коментар така што: 
• Ќе разговарате со вашиот службеник од Berry Street
• Ќе се јавите и побарате да разговарате со раководител (Team Leader) или виш менаџер (senior manager) 

на службата
• Ќе го пополните образецот за коментари и жалби, ќе ни го пратите по пошта или ќе го оставите во која и да 

е канцеларија на Berry Street
• Ќе го пополните образецот за коментари на нашата веб-страница www.berrystreet.org.au/feedbackform
• Ќе ни пратите имејл на feedback@berrystreet.org.au 
• Ќе испратите писмо или ќе разговарате со најблискиот регионален директор

Ако ви треба помош, исто така може да ви помогнеме да дадете коментар или да поднесете жалба.

Жалби 
Ќе се трудиме жалбите да ги решиме што е можно побрзо. Ќе ви се јавиме во рок од два работни дена за да 
дадеме првичен одговор и да опишеме како ќе ја решаваме жалбата. Ако не сте задоволни со начинот на 
кој вашата жалба е разгледувана или со нејзиниот резултат, имате право на жалба. На резултатот на жалбата 
може да се жалите на менаџерот одговорен за жалбата во рок од еден месец по нејзиното решавање.
Исто така имате право да стапите во контакт со некое независно тело, како на пример Homelessness 
Advocacy Service, телото што финансира, на 1800 066 256. 
Или, Victorian Ombudsman (Викторискиот омбудсман) може да разгледува жалби на постапките  
на регистрирани служби на заедницата. Телефон: 03 9613 6222  
Електронска пошта: ombudvic@ombudsman.vic.gov.au Веб страница: www.ombudsman.vic.gov.au
Ако сте жртва на кривично дело, исто така имате право да барате Victims of Crime Commissioner (Началник 
за жртви на кривично дело) да преразгледа како вашата жалба била решавана. Негова улога е да обезбеди 
дека жалбите од страна на жртвите на кривично дело се разгледувани според принципите на Victims of Crime 
Charter (Повелба за жртви на кривично дело). За повеќе информации за началникот и за Повелбата, ве молиме 
видете на www.victimsofcrimecommissioner.vic.gov.au.

Главна канцеларија на Berry Street 1 Salisbury St Richmond VIC 3121
Телефон: (03) 9429 9266 Електронска пошта: info@berrystreet.org.au  
www.berrystreet.org.au
Berry Street е организација посветена на принципите на општествена правда. Ние со почит ги признаваме традиционалните сопственици 
на земјата и водите на Австралија.


