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Croatian - Hrvatski 

Dobrovoljna registracija djelatnika za rad s osobama s invaliditetom počinje 
1. srpnja 2021. godine. Cilj registracije je poboljšati kvalitetu i izbor podrške 
osobama s invaliditetom. To je dio ukupnog pristupa "nulte tolerancije" 
viktorijske vlade prema zlostavljanju osoba s invaliditetom. 

Zašto trebam odabrati 
registriranog djelatnika 
za rad s osobama 
s invaliditetom? 
Onima koje koriste usluge namijenjene osobama s 

invaliditetom nije lako znati posjeduju li djelatnici 

vještine i stručnost koje su potrebne za rad s 

osobama s invaliditetom. Svim djelatnicima koji 

rade s osobama s invaliditetom ne radi se procjena 

sigurnosti u radu i osposobljenosti na isti način. 

Registracija će vam pomoći da ostvarite bolji 

pristup uslugama koje su sigurne i kvalitetne. 

Bez obzira na to kako se financiraju ili zapošljavaju, 

registrirani viktorijski djelatnici za rad s osobama 

s invaliditetom neovisno se procjenjuju od strane 

regulatora, Odbora za registraciju djelatnika za rad 

s osobama s invaliditetom u Viktoriji. 

Od 1. listopada 2021. moći ćete brzo i jednostavno  
provjeriti je li djelatnik registriran u Registru  

djelatnika za rad s osobama s invaliditetom (Register  

of Disability Workers ) na www.vdwc.vic.gov.au.  

Što je djelatnicima potrebno 
kako bi se mogli registrirati?
 Zakon o zaštitnim mehanizmima za osobe 

s invaliditetom iz 2018. godine (Zakon) zahtijeva 

od podnositelja zahtjeva za registraciju dokaz da 

posjeduje potrebno znanje, vještine i atribute za 

sigurnu praksu kako bi ih Odbor za registraciju 

djelatnika s invaliditetom Viktorije mogao 

registrirati kao djelatnika za rad s osobama 

s invaliditetom (Odbor). 

Odbor će također procijeniti prikladnost radnika za 

registraciju uzimajući u obzir: 

• bilo kakvo oštećenje koje može štetno utjecati na 
sposobnost osobe da sigurno obavlja svoj rad 

• relevantnu krivičnu prošlost 
• znanje engleskog jezika 

• poništenje ili suspenziju registracije kao 
djelatnika s osobama s invaliditetom ili 
zdravstvenog djelatnika 

•  odluke o zabrani pružanja zdravstvenih usluga ili 
usluga osobama s invaliditetom ili skrbi o djeci 

•  je li ta osoba sposobna i podobna za registraciju? 

Hoću li moći odabrati 
registriranog djelatnika 
koji radi s osobama  
s invaliditetom? 
Možete odabrati registriranog djelatnika koji  

će vam pružati usluge namijenjene osobama  

s invaliditetom. 

To znači da možete odabrati djelatnika za rad 

s osobama s invaliditetom koji vama odgovara, 

znajući da ima potrebno znanje, vještine i atribute 

za siguran način rada. 

Posjetite vdwc.vic.gov.au  
Nazovite 1800 497 132 

https://www.vdwc.vic.gov.au/
www.vdwc.vic.gov.au


Mogu li odabrati 
registriranog djelatnika  
za rad s osobama  
s invaliditetom ako  
imam NDIS plan? 
Da, registrirani djelatnici mogu raditi u svim vrstama 

organizacija, uključujući pružatelje usluga NDIS-a,  

ili mogu biti samozaposleni. 

Registracija osigurava da su viktorijski djelatnici  

s osobama s invaliditetom procijenjeni kao sigurni, 

vješti i stručni, bez obzira za kojeg pružatelja usluga 

vaš djelatnik radi, gdje oglašavaju svoje usluge ili 

kako se njihove usluge financiraju. 

To znači da možete odabrati registriranog djelatnika za  
rad s osobama s invaliditetom putem vašeg NDIS plana. 

Mogu li odabrati 
neregistriranog djelatnika 
za rad s osobama  
s invaliditetom? 
Možete odabrati djelatnika koji nije registriran.  
Neregistrirani djelatnici u Viktoriji moraju se pridržavati  
Pravila ponašanja. Viktorijski povjerenik za djelatnike  

s osobama s invaliditetom regulira rad neregistriranih  

djelatnika za rad s osobama s invaliditetom. 

Pravilnik zaštitnih mehanizama ponašanja  

s osobama s invaliditetom utvrđen je u Propisima 

zaštitnih mehanizama za osobe s invaliditetom 2020, 

što su pravila donesena na temelju Zakona. 

Svi se viktorijski djelatnici za rad s osobama  

s invaliditetom moraju pridržavati Pravilnika 

zaštitnih mehanizama ponašanja u radu s osobama 

s invaliditetom, a to pruža standard za zaštitu osoba  

s invaliditetom od nanošenja štete i zlostavljanja. 

Registar djelatnika za rad  
s osobama s invaliditetom 
Svi registrirani djelatnici za rad s osobama s  

invaliditetom biti će upisani u javni registar viktorijskih  
djelatnika za rad s osobama s invaliditetom koji će biti  
dostupan na: www.vdwc.vic.gov.au. 

Možete pretražiti registar viktorijskih djelatnika za 

rad s osobama s invaliditetom kako biste pronašli 

registrirane djelatnike u svojoj blizini. 

Na web stranici ćete također moći pronaći  

popis viktorijskih djelatnika za rad s osobama  

s invaliditetom kojima je izdan nalog o zabrani. 

O viktorijskoj komisiji za djelatnike za rad s osobama s invaliditetom 
Viktorijska komisija za rad s osobama s invaliditetom neovisno je tijelo osnovano kako bi bolje zaštitilo 

osobe s invaliditetom i izgradilo jači, sigurniji sektor rada s invaliditetom. Odgovorna je za Pravilnik 

zaštitnih mehanizama ponašanja u radu s osobama s invaliditetom, uspostavljanjem minimalnih 

očekivanja od djelatnika u Viktoriji koji pružaju podršku osobama s invaliditetom i za usluge pritužbi. Može 

prihvatiti žalbe i obavijesti, s ovlastima istrage i zabrane djelatnika koji ugrožavaju sigurnost ljudi. 

Posjetite našu web stranicu vdwc.vic.gov.au ili nazovite 1800 497 132  

 Prijavite se za našu newsletter  

Slijedite nas 
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