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Околу Програмата за однесувања што подлежат на пријавување
Викториската програма за однесувања што подлежат на пријавување (Victorian Reportable 
Conduct Scheme) бара од некои организации да ги пријавуваат до Комисијата за деца и младинци 
(Commission for Children and Young People)  наводите за злоупотреба на деца и другите случаи на 
несоодветно однесување со деца во кои се вмешани нивни вработени или доброволци.   
Целта на оваа Програма е да го подобри начинот на кој организациите реагираат на наводите 
за злоупотреба на деца и на другите случаи на несоодветно однесување кон деца. 
Во согласност со оваа Програма: 
•  организациите мора да реагираат на сите наводи за злоупотреба на деца или на други случаи 

на несоодветно однесување кон деца покренати против нивни вработени или доброволци 
• организациите мора да ја известат Комисијата за таквите наводи  
•  Комисијата врши надзор врз тоа како организациите реагираат на наводите и какви истраги 

спроведуваат во врска со тие наводи
•  организациите, регулаторните органи, полицијата, службите што вршат проверка на лицата 

кои работат со деца (Working With Children Check) и Комисијата меѓусебно споделуваат 
информации. 

И покрај тоа, организациите мораат да го пријават во полиција секое однесување што би 
можело да претставува кривично дело. И покрај тоа што е вклучена полицијата, организацијата 
мора и самата да спроведе истрага, но само откако полицијата ќе го одобри почнувањето на 
таквата истрага. 

Кој вид на однесување подлежи на пријавување? 
• сексуални престапи што вклучуваат дете 
• несоодветно сексуално однесување што вклучува дете 
• физичко насилство што вклучува дете 
• секое однесување што му нанесува значителна емотивна или психолошка штета на детето  
• значително запуштање на дете. 
Дете е секое лице помладо од 18 години. 
За повеќе информации за видовите на однесување што подлежат на пријавување, посетете 
го делот За Програмата за однесувања што подлежат на пријавување (About the Reportable 
Conduct Scheme) на местото на интернет на Комисијата.  

За кого важи оваа програма? 
Оваа програма може да важи за следните лица кои се вклучени во работата на одредени 
организации: 
• вработени 
• доброволци 
• некои надворешни соработници  
• носители на службена должност
• верски водачи 
• службени лица во верски тела. 
За повеќе информации за организациите што се опфатени со Програмата, посетете го делот  
За организациите (For organisations) на местото на интернет на Комисијата. 
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Кои се обврските на организациите? 
Раководителот на организацијата е законски одговорен за извршување на обврските што 
произлегуваат од програмата. Раководител на организацијата може да биде: 
• Главниот извршен директор 
• Генералниот директор на организацијата 
• Секретарот, ако организацијата е Оддел при Владата на Викторија. 
Ако организацијата нема назначено главен извршен директор, генерален директор или 
друго лице со таква функција, за таа улога може да назначи таков службеник. Образецот за 
такво назначување може да се најде во делот Назначување раководно лице на организација 
(Nominating a head of organisation) на местото на интернет на Комисијата.  
Раководителот на организацијата треба:  
• да преземе чекори за да бидат децата безбедни 
• да се погрижи организацијата да поседува механизми за поднесување поплаки или наводи. 
Ако не сте сигурни кое лице е раководител на вашата организација, стапете во контакт со 
Комисијата за да побарате помош. 
Што мора да прави раководителот на организацијата?

Да известува 

Ако дознае за некаков навод, во рок од 3 работни дена да ја 
извести Комисијата.

Да спроведува истрага

• Да спроведе истрага за навод
• Да ја извести Комисијата кој ја спроведува истрагата 
• Да се справува со ризиците за децата.

Да доставува ажурирани 
известувања за постапката

Да достави подробни ажурирани информации до Комисијата 
во рок од 30 календарски денови од моментот кога дознал за 
наводот.

Исходи

Да ја извести Комисијата за резултатите од истрагата и за тоа кои 
следни чекори ќе ги преземе организацијата и зошто.

Ќе се смета за кривично дело ако раководителот на организацијата не се придржува кон 
правилата за известување во дадените рокови од 3 работни дена и 30 календарски денови. 
Повеќе информации за обврските на раководителот на организацијата може да се најдат на 
нашето место на интернет.

Каде да добиете помош 
Со Комисијата може да стапите во контакт преку: 
• Телефон: (03) 8601 5281
• Електронска пошта: contact@ccyp.vic.gov.au
Исто така може да најдете повеќе информации на местото на интернет на Комисијата на:  
www.ccyp.vic.gov.au 
Ако ви треба помош од толкувач, ве молиме јавете се во Службата за преведување и толкување 
(Translating and Interpreting Service) на 13 14 50 и побарајте да стапат во контакт  
со Комисијата за деца и младинци на 03 8601 5281.
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