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План за иднина
Одлуки за вашиот живот
Вие имате право сами да донесувате одлуки за вашиот живот.
Но, во иднина може да се разболите или повредите, па ќе треба некој друг да
донесува одлуки или да ви помага во животот. На пример, како што стареете, може
да ви треба помош да појдете во банка или за да добиете нега за постари лица.
Вие можете да одберете некого да донесува одлуки наместо вас, во случај ако вие
не можете, со тоа што ќе направите ‘enduring power of attorney’.
За да го сторите тоа:
•

пополнете еден специјален образец

•

следете ги упатствата во образецот за тоа како да го потпишете.

Ако правилно сте ги следеле упатствата, вие сте направиле правен документ.
Би требало да одберете некого во кого имате доверба и кој добро ве познава. На
пример, некој роднина или пријател. Лицето што сте го одбрале треба да се согласи.
Бидете внимателни. Не го пополнувајте образецот ако не постои некој во
кого имате доверба да донесува одлуки во ваше име.
Кои одлуки ќе може лицето да ги донесува во ваше име?
Вие одбирате кои одлуки лицето може да ги донесува за вас.
Тоа може да бидат одлуки за вашите:
•

финансии (пари)
На пример:
»»

да користи ваши пари за плаќање на вашите сметки

»»

да користи ваши пари за купување работи за вас

»»

да ја продаде вашата куќа ако за тоа постои потреба.
2019

•

животен стил (начинот на кој живеете)
На пример:
»»

кои услуги може да ви требаат

»»

каде ќе живеете ако треба да се иселите од вашиот дом.

Може да одберете повеќе од едно лице
На пример, може да одберете:
•

едно лице за финансиски одлуки, а друго за одлуки во поглед на начинот на живеење

•

истото лице за двете нешта.

Лицето или луѓето што сте ги одбрале имаат важна работа.
На пример, тие мора:
•

да се однесуваат чесно и да донесуваат одлуки што вие би ги сакале

•

да ги користат вашите пари за нешта што ви требаат вам.
Тие не можат да ги користат вашите пари за да купуваат нешта за себе.

Вие избирате кога лицето или лицата ќе почнат да донесуваат одлуки во ваше име
Можеби сакате лицето да почне:
•

во иднина, ако се разболите и не можете сами да донесувате одлуки

•

веднаш, бидејќи помош ви треба сега.

Ако лицето почне да ви помага веднаш
Ако лицето почне да ви помага веднаш, а вие сè уште можете сами да одлучувате, речете
му на лицето што да прави.
Лицето не треба:
•

да ја презема контролата над вашиот живот

•

да ве присилува да правите нешто што вие не сакате да правите.

Вие сè уште ги држите работите под контрола, бидејќи сè уште можете самостојно да
донесувате одлуки.
Ако не сте задоволни со тоа што лицето или лицата го прават, можете да се премислите и
да одберете некој друг. Ќе треба да пополните нов образец.

Macedonian 		

Plan for the future: Decisions about your life

2

Што се случува ако не го пополните образецот и не изберете никого?
Ако станете толку болни или повредени да не можете да донесувате одлуки, постои
еден трибунал што може да избере некого да донесува одлуки за вас. Тој се вика
‘Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)’.
VCAT може да избере ваш роднина или пријател, или Public Advocate (Јавниот
застапник) на Викторија, да донесува одлуки за вас.
Каде да се најде образецот
Образецот што ви треба ќе го најдете во брошурата ‘Take Control’ на Office of the
Public Advocate (OPA) (Канцеларијата на Јавниот застапник) и на веб страницата на
OPA: www.publicadvocate.vic.gov.au
Образецот е бесплатен.
Образецот се вика:
•

‘Enduring power of attorney appointment’.
Некои луѓе:
• к ористат услуги на правник за да им помогне да го пополнат образецот,
што чини пари
• бараат помош од пријател или роднина.

Во законот се вели дека тој образец може да го пополните само ако разбирате што
правите.
Никој не треба да ве присилува да го сторите тоа.
Тоа е ваш избор.
Ако имате прашања
Вие, ваш роднина или пријател може да се јавите за совет на OPA на
1300 309 337.
Може да побарате телефонски преведувач.
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