
Малтретирањето може да влијае 
врз финансиската, емоционалната 
и физичката благосостојба на 
постарото лице. 
 Малтретирањето може да биде 
намерно. Тоа исто така може да се 
случи кога луѓето не разбираат дека 
нивното однесување постарото лице 
може да го доживува како насилно. 
Малтретирањето на стари луѓе е 
почесто одошто мислиме и може да 
се случи секому, на маж или жена од 
секое културолошко потекло.

Mistreatment can affect an older person’s 
financial, emotional or physical wellbeing.

It may be deliberate. It can also happen 
when people don’t understand that the 
older person may be experiencing their 
behaviour as abusive.

The abuse of older people is more common 
than we realise and can happen to 
anyone, male or female, from any cultural 
background.

Што се случува кога односите 
со пријателите и семејството 
ќе се расипат? 
What happens when 
relationships with friends  
and family go wrong?
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Некои постари луѓе доживуваат 
понижувачко однесување од луѓе кои 
ги познаваат и во кои имаат доверба. 
Кога зборуваме за овие прашања, тоа 
им дава дозвола на луѓето да кажат 
ако биле изложени на малтретирање. 
Важно е да се запамети дека постои 
избор. Иако тоа може да биде 
застрашувачки, на располагање ви е 
помош да ги разберете вашите права и 
донесете одлука која е најдобра за вас.

Some older people experience disrespectful 
behaviour from people they know and trust.

When we talk about these issues, it gives 
people permission to speak up if they are 
experiencing abuse.

It is important to remember there are 
choices. Although these can be daunting, 
there is help available for you to understand 
your rights and make the best decision  
for you.

Контакт за помош  
Contact for Support

Помош преку преведувач за постари 
луѓе изложени на малтретирање
Help through an interpreter for older people 
experiencing abuse:

•  Бесплатни и доверливи совети за 
луѓето постари од 60 години 
Free and confidential advice for people over 
60 years old

•  Услуги преку телефон или домашни 
посети 
Telephone service or home visits

•  Краткотрајно застапување и 
поддршка 
Short term advocacy and support 

•  Специјализирано бесплатно 
советување 
Specialist free legal advice 

‘‘

Ask for a Macedonian 
interpreter

131 450

1300 368 821

‘‘“Син ми ја има мојата кредитна 
карта за да ми помага при 

купувањето. Сега недостасуваат 
пари од мојата сметка. Мислам 

дека син ми пак оди во касино. Не 
знам што да правам.“ 

 “My son has my bank card to help  
me with my shopping. Now money  

is missing from my account. I think my 
son is going to the casino again.  

I don’t know what to do.”

“Откако мажот ми престана да 
работи, тој пие сé повеќе. Многу 

ми е страв да му побарам пари за 
на пазар.“

 “Since my husband stopped working  
he has been drinking more and more.  

I am too afraid to ask him for  
shopping money.”

“Зетот ми рече да потпишам некои 
документи. Не знаев што се тие. 
Сега мојата куќа е на продажба.“ 

 “My son-in-law told me to sign 
documents. I didn’t know what they 

were. Now my house is for sale.”

“Ќерката ми рече дека повеќе 
нема да ги гледам внуците, ако пак 

не и позајмам пари.“ 
 “My daughter told me I can’t see my 

grandsons anymore unless I lend  
her money again.”


