КО ФИНАНСИРА DDLS ?
Савезна влада.

ДА ЛИ ЈА ТРЕБА НЕШТО ДА
ПЛАТИМ?
Услуге су обично бесплатне.
Повремено ћете морати да платите неке
трошкове из свог џепа или друге трошкове.
Уколико се то односи на вас, о томе ћемо
разговарати са вама.
Донације су такође добро дошле!

ДА ЛИ МОГУ ДА
ДОБИЈЕМ ТУМАЧА?
Обично (али не увек) DDLS може
да позове тумача, што ће за вас бити
бесплатно.

ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ ДА
САЗНАТЕ ВИШЕ?
Обратите се Disability Discrimination
Legal Service (Правној служби за
дискриминацију инвалида).

Адреса:
Cairns Community Legal Centre Inc
(обухвата Правну службу за
дискриминацију инвалида)
Level 1
Main Street Arcade
85 Lake Street
(PO Box 7129)
CAIRNS Q 4870
Просторије имају прилаз за инвалидска
колица.

Телефон:
(07) 4031 7358 (DDLS странке у Кернсу)
1800 650 197
(DDLS странке ван Кернса)

Вебсајт:
www.cclc.org.au
Ова брошура је на располагању и на
другим језицима на нашем вебсајту.
Брошуре на другим језицима се
финансирају из Legal Practitioners Interest
on Trust Accounts Grant Fund.
Информације у овој брошури важе у
октобру 2006. Промене могу да настану
без претходног обавештења.

БЕСПЛАТНИ правни савети,
информације и услуге упућивања су
на располагању у

Захваљујемо се оним волонтерима који су
се великодушно одрекли свог времена да
би подржали Правни центар друштвене
заједнице Кернс (Cairns Community Legal
Centre Inc) и његове циљеве.

Disability Discrimination Legal Service
(Правна служба за дискриминацију
инвалида) која се налази у
Cairns Community Legal Centre Inc
(Правном центру друштвене
заједнице Кернс)

Без тих људи, Центар не би могао да
пружа многе од својих услуга.
Serbian

ШТА ЈЕ ПРАВНА СЛУЖБА
ЗА ДИСКРИМИНАЦИЈУ
ИНВАЛИДА?
Правна служба за дискриминацију
инвалида (DDLS) је специјалистичка
правна служба за особе са којима се
поступа неправедно због тога што су
инвалиди.

КО ПРУЖА DDLS УСЛУГЕ?
DDLS пружа Правни центар друштвене
заједнице Кернс (Cairns Community
Legal Centre Inc) (Центар). Центар је
непрофитна друштвена организација у
којој раде волонтери и мали број особља.

ШТА ЗНАЧИ ИНВАЛИДНОСТ?
Инвалидност је веома широк појам.
Дајемо само неколико примера:
• Физичка инвалидност
• Болести као што су HIV/AIDS (СИДА)
или хепатитис Ц
• Болести као што су епилепсија,
дијабетес, анорексија или мултипла
склероза
• Оштећење вида, слуха или
покретљивости
• Душевно обољење
• Интелектуална заосталост
.

Могу да се уложе жалбе на дискриминацију
због инвалидности на послу, у образовању,
стамбеним питањима, добијању робе
и услуга, пензијским доприносима,
осигурању и клубовима.

ЧИМЕ СЕ БАВИ DDLS?
DDLS пружа БЕСПЛАТНЕ правне
савете и информације у вези предмета
који се односе на дискриминацију због
инвалидности.
DDLS вас заступа само у ограниченом
броју околности.

КАКО МОГУ ДА ДОБИЈЕМ
ПРАВНИ САВЕТ?
Правни савети се дају када закажете
разговор.
Назовите DDLS да добијете термин.

ПРАВНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ
ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
DDLS такође одржава предавања, радне
групе и семинаре групама у друштвеној
заједници о правним стварима које се тичу
дискриминације због инвалидности.
Назовите DDLS да се распитате.

УСЛУГЕ УПУЋИВАЊА
На жалост, DDLS није увек у могућности да
вам помогне.
Уколико DDLS не може да вам помогне,
учинићемо све што је у нашој моћи да вас
упутимо на одговарајућу организацију.

КО МОЖЕ ДА КОРИСТИ DDLS?
DDLS је на располагању инвалидима који
живе у Северном Квинсленду (подручје од
Сарине, западно од Северне Територије и
северно од Торесовог пролаза). У неким
случајевима, особе које су у некој вези са
инвалидима, на пример њихови пријатељи,
партнери или неговатељи, такође могу да
користе DDLS.

