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Serbian - Српски 

Добровољна регистрација радника за неговање особа са инвалидитетом почиње 
1. јула 2021. Циљ регистрације је побољшање квалитета и избора неге за особе са 
инвалидитетом. Регистрација је уведена у оквиру приступа „нулте толеранције“ у 
односу на злостављање особа са инвалидитетом, који је увела Викторијска влада. 

Зашто треба да изаберем 
регистрованог радника 
за негу особа са 
инвалидитетом? 
Људима који добијају услуге за особе са 
инвалидитетом може да буде тешко да 
провере квалификације и стручност радника 
за инвалидитет. Не пролазе сви радници 
за неговање особа са инвалидитетом кроз 
исте провере безбедности и способности. 
Регистрација ће вам омогућити бољи приступ 
услугама које су безбедне и високог квалитета. 

Без обзира ко их плаћа или запошљава, 
регистровани радници за неговање особа 
са инвалидитетом у Викторији, пролазе кроз 
независну проверу безбедности, стручности и 
професионалности, коју спроводи регулаторно 
тело - Одбор за регистрацију радника за 
неговање особа са инвалидитетом Викторије 
(Disability Worker Registration Board of Victoria). 

Од 1. октобра 2021. године, на www.vdwc.vic.gov.au   
ћете моћи брзо и лако да проверите Регистар 
радника за неговање особа са инвалидитетом 
(Register of Disability Workers), да бисте видели да 
ли је радник регистрован. 

Шта је радницима потребно 
да би се регистровали? 
Закон о поступцима којима се осигурава 
безбедност неге особа са инвалидитетом од 
2018. године (Disability Service Safeguards Act 
2018) (Закон) налаже подносиоцима молбе 

за регистрацију да покажу да имају потребно 
знање, квалификације и личне карактеристике 
за безбедно обављање посла, да би их Одбор 
за регистрацију радника за неговање особа са 
инвалидитетом (Одбор) регистровао као раднике 
за неговање особа са инвалидитетом. 

Одбор ће такође вршити процену подобности 
радника за регистрацију, узимајући у обзир: 

• да ли особа има неку препреку која може 
негативно да утиче на њену способност дa 
безбедно обавља рад 

• релевантну кривичну историју 
• знање енглеског језика 
• поништавање или суспендовање регистрације 

као радника за неговање особа са 
инвалидитетом или као здравственог радника 

• забрану или налог за забрану пружања 
здравствених услуга или услуга особама са 
инвалидитетом или за рад са децом 

• да ли је особа подобна да буде регистрована? 

Да ли ћу моћи да изаберем 
регистрованог радника 
за неговање особа са 
инвалидитетом? 
Имате право да изаберете регистроване 
раднике који ће вам пружати услуге за особе 
са инвалидитетом. 

То значи да можете да изаберете одговарајућег 
радника по сопственом избору, знајући да тај 
радник поседује потребно знање, вештине и личне 
карактеристике за безбедно пружање услуга. 

Погледајте  vdwc.vic.gov.au  
Нaзовите 1800 497 132 

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


 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

  

Да ли могу да изаберем 
регистрованог радника за 
пружање услуга особама 
са инвалидитетом, ако 
користим NDIS план? 
Да, регистровани радници имају право да раде у 
свим врстама организација, укључујући и службе 
у оквиру NDIS-а или могу да раде самостално. 

Регистрацијом се осигурава да радници који 
негују особе са инвалидитетом у Викторији буду 
проверени и да се потврди да свој посао обављају 
на безбедан начин, стручно и професионално, без 
обзира која служба их запошљава, где оглашавају 
своје услуге или ко финансира пружање услуга. 

Према томе, ви можете да изаберете 
регистрованог радника за неговање особа са 
инвалидитетом и преко вашег NDIS плана. 

Да ли могу да изаберем 
нерегистрованог радника 
за неговање особа са 
инвалидитетом? 
Ако желите, ви можете да изаберете и 
нерегистрованог радника. Нерегистровани 
радници у Викторији такође морају да се 
придржавају етичког кодекса струке. Начелник 
викторијске комисије надлежне за раднике у 
сектору неговања особа са инвалидитетом 

(Victorian Disability Worker Commissioner) регулише 
нерегистроване раднике за неговање особа са 
инвалидитетом. 

Прописи о услугама за особе са инвалидитетом 
од 2020. године (Disability Service Safeguards 
Regulations) који се доносе у складу са 
Законом, садрже и етички кодекс сектора за 
неговање особа са инвалидитетом (Disability 
Service Safeguards Code of Conduct). 

Сви радници који негују особе са инвалидитетом 
у Викторији морају да се придржавају етичког 
кодекса и то представља стандард за заштиту 
особа са инвалидитетом од повређивања и 
злостављања. 

Регистар радника за неговање 
особа са инвалидитетом 
(The Disability Worker Register) 
Сви регистровани радници за неговање особа са 
инвалидитетом ће бити укључени у јавни регистар 
радника за неговање особа са инвалидитетом у 
Викторији, који ће бити доступан на:  
www.vdwc.vic.gov.au. 

Регистар радника за неговање особа са 
инвалидитетом Викторије можете да претражујете 
да бисте пронашли регистроване раднике за 
неговање особа са инвалидитетом у вашем крају. 

На вебсајту ћете такође моћи да нађете списак 
радника за неговање особа са инвалидитетом 
у Викторији против којих је издат налог за 
забрану рада. 

Викторијска комисија за раднике у сектору неге особа 
са инвалидитетом (Victorian Disability Worker Commission) 
Викторијска комисија за раднике у сектору неге особа са инвалидитетом је независно тело 
основано да боље штити особе са инвалидитетом и изгради јачи, безбеднији сектор неге која се 
пружа особама са инвалидитетом. Комисија је одговорна за етички кодекс сектора неге особа са 
инвалидитетом, успостављање минималних очекивања од свих радника у Викторији који пружају 
помоћ особама са инвалидитетом, као и за обраду жалби. Комисија је надлежна за примање 
жалби и пријава и има овлашћење да спроводи истрагу и издаје забране радницима који туђу 
безбедност стављају под ризик. 

Погледајте наш вебсајт vdwc.vic.gov.au или назовите 1800 497 132  
Пријавите се за наш билтен  
Пратите нас 

Погледајте  vdwc.vic.gov.au  
Нaзовите 1800 497 132 

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.facebook.com/VDWCommission
https://twitter.com/vdwcommission?lang=en
https://www.linkedin.com/company/vdwcommission/
https://mailchi.mp/0b946807739a/newsletter-subscription
www.vdwc.vic.gov.au
https://www.vdwc.vic.gov.au/
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