
Ние веруваме дека децата, младите луѓе и семејствата треба да бидат безбедни, да 
напредуваат и да бидат исполнети со надеж.

Повелба за услуги на клиентите
Нашата посветеност на вас
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Повелба на нашата служба
Оваа повелба за услуги ја нагласува посветеноста на службата Berry Street кон вас, нашите клиенти. Ние сме посветени на 
давање висококвалитетни услуги без дискриминација. Сакаме да соработуваме со вас за да постигнеме добри резултати. Од вас 
може да дознаеме што правиме добро, а што треба да подобриме. Ги поздравуваме предлозите и коментарите, и сериозно ги 
сфаќаме сите поплаки. 

Нашата историја – од што почнавме
Формирана во 1877 година како Викториско засолниште за мали деца (Victorian Infant Asylum), основната активност на Berry 
Street секогаш била заштита на деца во неволја и јакнење на семејствата за да можат да обезбедат подобра грижа за нивните 
деца. Во првите денови наши најголеми предизвици беа високата смртност на малите деца и сиромаштијата. Нашите првични 
цели беа поддршка на немажените, изолираните или отфрлените мајки и на нивните бебиња, и наоѓање нови домови за 
напуштените бебиња и деца.

Ние признаваме дека бевме дел од еден поширок систем на грижа за децата, со кој се растураа абориџински семејства и 
заедници, со тоа што им беа одземани децата; и дел од еден систем на нега во институции во кој голем број деца беа изложени 
на натамошно малтретирање и лишување. Нашиот Совет официјално се извини во 2006 година за тие постапки во минатото и 
интересите на децата ги става над сѐ друго во управувањето со организацијата.

Нашата сегашност – каде сме денес
Денес Berry Street е најголемата независна организација за добросостојба на деца и семејства во Викторија. Ние даваме широка 
низа услуги на деца, млади луѓе, жени и семејства ширум градското подрачје и регионалните и руралните области на Викторија. 
Во контекстот на зголемените притисоци во детството, нашите најголеми предизвици денес се: 

• да им помогнеме на децата и младите луѓе да ги надминат деструктивните ефекти на малтретирањето, запоставувањето и 
насилството 

• да им помогнеме на жените да се чуваат себеси и нивните деца безбедни од семејно насилство 
• да им помогнеме на мајките и татковците кои имаат тешкотии, да бидат родители какви што би сакале да бидат 
• да придонесуваме и да се залагаме за поправедна и посеопфатна заедница.

Нашите вредности – што нѐ движи
Петте основни вредности на Berry Street се храброст, интегритет, почитување, отчетност 
и соработка. Овие вредности нѐ водат во сѐ што правиме:

• Храброст: Никогаш да не се откажеме, да ја одржуваме надежта и да се застапуваме 
за праведност

• Интегритет: Да го држиме дадениот збор
• Почитување: Да ја признаваме културата, традициите, идентитетот, правата, 

потребите и стремежите на секој поединец 
• Отчетност: Постојано да испитуваме како може да бидеме подобри, користејќи 

ги знаењето и искуствата од тоа што дава резултати, и да обезбедиме сите наши 
ресурси и средства да се користат на најдобар можен начин 

• Соработка: Да соработуваме со нашите клиенти, меѓусебно еден со друг и со 
нашите колеги да споделуваме знаење, идеи, ресурси и способности. 

Приватност
Вашето учество во некоја програма на Berry Street е на доброволна основа. Колку повеќе важни информации знаеме за вашите 
околности, толку подобро ќе можеме нашите услуги и поддршка да ги приспособиме на вашите потреби. Меѓутоа, ваше право 
е секогаш да одлучите што сакате да нѝ кажете.

Информациите што ги давате исто така би можеле да помогнат кога ве упатуваме во други служби. Информациите врз основа на 
кои не може да се открие идентитетот, исто така може да се употребат за извештаи до телата што обезбедуваат финансирање за 
бројот на клиенти со кои соработуваме и за контрола на квалитетот, истражување и процена.

Пристап до информации 
Законот за приватност и заштита на податоци од 2014 година (The Privacy and Data Protection Act (2014)) ви овозможува да 
ги видите сите информации за вас што ги чува Berry Street. Вашите записи во Berry Street можете да ги барате од членот на 
персоналот со кој соработувате. Ако повеќе немате работа со службата, можете да стапите во контакт со повисок менаџер на 
програмата што ви давала поддршка. Или можете да се јавите на службеникот за приватност на Berry Street (Berry Street Privacy 
Officer) на телефон 03 9429 9266. 

Услови за споделување на информации*

Според Програмата за споделување на информации за децата (Child Information Sharing Scheme - CCIS) и Програмата за 
споделување на информации за семејното насилство (Family Violence Information Sharing Scheme - FVISS), овластените организации 
(како што е Berry Street) можат да споделуваат информации со други овластени организации, ако информациите промовираат 
добросостојба и безбедност на децата, или се однесуваат на процена и справување со ризикот на кој некое дете е изложено 
поради семејно насилство. Од возрасните жртви на семејно насилство се бара согласност, освен во случај информациите да се 
однесуваат на процена или справување со ризикот на кој е изложено некое дете кое е жртва на семејно насилство. 



Ние ќе бараме ваша согласност пред да споделиме информации секогаш кога е можно, но во итни ситуации и при висок ризик 
тоа нема секогаш да биде можно.

Кога за информации ќе може да се разговара со други луѓе без моја согласност?

• Кога ќе постои сериозна загриженост за вашата безбедност или за безбедноста на вашите деца;
• Кога ние сме обврзани да дадеме информации за судски процеси;
• Ако веруваме дека постои сериозна закана за јавното здравје и безбедност. 

Ние ќе направиме сè што е можно да ве известиме кои информации споделивме и со која организација ги споделивме 
информациите. 

*  За повеќе информации ве молиме исто така видете „Образец за согласност за споделување информации со други даватели на 
услуги“ (“Consent to share information with other service providers form, for further information”) 

Поранешни клиенти и нивните семејства
Службата за информации и поддршка на клиенти од минатото (Heritage Information and Support Service) е на располагање да им 
помогне на поранешните клиенти на Berry Street, Sutherland Homes или Lisa Lodge да ги најдат и да имаат пристап до нивните 
лични записи. Јавете се на Службата за информации и поддршка на клиенти од минатото на (03) 9429 9266 или пратете имејл 
на heritage@berrystreet.org.au

Нашата посветеност на вас
  Ние сме посветени на нашите клиенти да им даваме најквалитетни професионални услуги

  Ние се трудиме да ги разбереме потребите на нашите клиенти и што е важно за нив

  Ние ќе даваме услуги што одговараат на потребите на клиентите и ќе ги подобруваме 

Што може да очекувам од Berry Street

Како клиент на Berry Street од вас бараме:
• Да нѐ известувате и соработувате со нас за да ви дадеме најдобра можна нега, поддршка и помош
• Да ги почитувате  другите клиенти и вработените во Berry Street, бидејќи сите имаме право да бидеме почитувани 
• Да нѝ давате коментари, за да знаеме што правиме добро и што можеме да подобриме. 

Тоа нѝ помага да ја исполниме нашата посветеност кон вас.

Коментари - Ваши размислувања за Berry Street
Вашите коментари ќе нѝ помогнат да разбереме подобро како да соработуваме со луѓето во иднина. Образецот за коментари 
може да го пополните на интернет: www.berrystreet.org.au/feedbackform

Моите права Што значи тоа
Безбедност
Јас има право да бидам безбеден/безбедна и да се 
чувствувам безбедно во службите на Berry Street 

Од нас треба да добивате услуги што се безбедни и 
нема да ви наштетат 

Почитување
Јас имам право да бидам почитуван/почитувана и односот 
кон мене да биде достоинствен и со разбирање

Односот кон вас треба да биде праведен и со 
почитување (без оглед кој сте и од каде доаѓате)

Комуникација
Јас имам право да бидам информиран/информирана за 
услугите и опциите што ми се на располагање

Треба да ви бидат дадени информации за услугите 
што ги добивате и изборот што го имате ќе ви биде 
објаснет на начин што го разбирате 

Учество
Јас имам право да бидам вклучен во донесувањето на 
одлуките што Berry Street ги прави за да ми помогне

Вие треба да бидете вклучени во дискусии пред  да 
бидат донесени одлуки што ќе влијаат на вас 

Приватност
Јас имам право на приватност и доверливост во однос на 
моите лични информации

Вашите информации ќе се користат само за 
работите со кои сте се согласиле и ќе бидат чувани 
во доверба 

Да се чуе моето мислење
Јас имам право да укажам на секој проблем и тој да биде 
разгледан. Јас имам право на застапник и на присутен 
преведувач, ако побарам

Работите што ве загрижуваат ќе бидат разгледувани 
со почитување и навремено 

http://www.berrystreet.org.au/feedbackform 


Речете нѝ што мислите
Вие имате право да дадете коментар или поплака за кое и да е прашање во врска со услугите што ги даваме. Може да 
дадете коментар кажувајќи нѝ што оди добро, а што не, или давајќи нѝ предлози, пофалби или поплаки.

Вашите коментари нѝ помагаат да дознаеме што работиме добро. Коментарите за прашања и проблеми што можеби ги 
имате нѝ помагаат да го подобриме квалитетот на нашата поддршка и услуги.

Поднесувањето поплака или давањето негативни коментари е безбедно и нема да влијае на вашето право да добивате 
услуги, ниту ќе влијае негативно на услугите што сега ги даваме.

Вие може да поднесете поплака, да дадете предлог или коментар со тоа што:
• Ќе разговарате со службеникот одговорен за вашиот случај во Berry Street 
• Ќе се јавите и ќе побарате да разговарате со водач на тим (Team Leader) или со повисок менаџер (Senior Manager) во 

службата 
• Ќе го пополните образецот за коментари и поплаки, и ќе го оставите во која и да е канцеларија на Berry Street 
• Ќе го пополните образецот за коментари на нашата интернет страницата www.berrystreet.org.au/feedbackform
• Ќе ни испратите имејл на feedback@berrystreet.org.au
• Ќе му напишете писмо или ќе разговарате со најблискиот регионален директор

Поплаки:
Ќе се трудиме поплаките да ги разрешиме што е можно поскоро. Ќе стапиме во контакт со вас во рок од два работни дена, 
за да ви дадеме првичен одговор и како ќе постапиме со поплаката. Ако сте незадоволни со тоа како била разгледувана 
вашата поплака или со резултатот, имате право на жалба. 

Како да стапите во контакт со нас
За повеќе информации за Berry Street ве молиме посетете ја нашата интернет страница www.berrystreet.org.au 

Централна канцеларија Регион Гипсленд Регион Хјум
1 Salisbury Street 37 Elgin Street 110 Wyndham Street 
Richmond VIC 3121 Morwell VIC 3840 Shepparton VIC 3630 
T (03) 9429 9266 T (03) 5134 5971 T (03) 5822 8100

Северен регион Југоисточен регион Западен регион
677 The Boulevard Level 1, 500 Princes Hwy 23 Wetlands Drive 
Eaglemont VIC 3084 Noble Park VIC 3174 Mt Helen VIC 3350 
T (03) 9450 4700 T (03) 9239 1400 T (03) 5330 5000
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Нашите фотографии не ги прикажуваат нашите вистински клиенти, за да го заштитиме 
нивниот идентитет. Организацијата Berry Street е посветена на принципите на општествена 
правда. Ние со почитување им оддаваме признание на традиционалните сопственици на 
земјата и водите на Австралија.




