Planowanie na przyszłość
Ludzie starsi mogą podejmować
kroki w celu planowania na
przyszłość i zabezpieczenia swoich
środków finansowych oraz siebie
przed potencjalnym wykorzystaniem.
Przed podpisaniem prawnych
dokumentów, takich jak
pełnomocnictwa, należy rozważyć
trzy kroki: ZATRZYMAJ SIĘ,
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ i PODEJMIJ
DZIAŁANIE.
Postąp zgodnie z tymi trzema
krokami, by zaplanować bardziej
bezpieczną przyszłość.

APEA Współdziałajmy Razem

Sojusz Dla Zapobiegania
Wykorzystywania Osób Starszych
(APEA) składa się z agencji, które są
uznane, jako główni interesariusze
w reagowaniu na wykorzystywanie
i wyzysk osób starszych. APEA
pracuje wspólnie nad podnoszeniem
świadomości oraz obroną praw osób
starszych.
Niniejsza broszura jest nr 1 w serii
5 mających służyć ci pomocą w
zabezpieczeniu twoich finansów.

Członkowie APEA
Komisja Usług Prawniczych
Informacje, porady prawne i przygotowywanie
Pełnomocnictwa W Sprawie Prawnego Opiekuna.
Tel. 1300 366 424 do Linii Pomocy Prawnej
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30
Tel. 8463 3555 w celu umówienia się na
półgodzinną bezpłatną wizytę.
www.lsc.sa.gov.au
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
Promuje i chroni prawa osób umysłowo
niepełnosprawnych.
Tel. 8342 8200 lub 1800 066 969
Ogólne zapytania od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00
www.opa.sa.gov.au
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Polish

Chroń
Swoje Finanse

Zapobiegaj
wykorzystywaniu w
sprawach finansowych

(Safeguard your Finances)

Policja Australii Południowej (SAPOL)
Zapobiega, wykrywa i prowadzi dochodzenia w
sprawach zgłoszonych przestępstw.
Tel. 131 444, by powiadomić o przestępstwie
lub po pomoc policji.
www.police.sa.gov.au
Program Pomocy Domowej SAPOL
Zapewnia poradę i usługi zapobiegania
przestępczości w celu pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym w mieszkaniu
we własnym domu.
Tel. 7322 3211
www.police.sa.gov.au

Państwowy Urząd Powierniczy
Porady w przygotowaniu Stałych
Pełnomocnictw i Testamentów.
Tel. 8226 9200 lub bezpłatny 1800 673 119
www.publictrustee.sa.gov.au
Służba Rzecznictwa Praw Osób Starszych
Zapewnia pomoc w ochronie praw osób
starszych, którym grozi wykorzystywanie, lub
którzy są wykorzystywani przez rodzinę lub
przyjaciół.
Tel. 8232 5377 lub bezpłatny 1800 700 600
www.sa.agedrights.asn.au

Zastrzeżenie: Zawarte w tej broszurze informacje mają
jedynie charakter ogólny w celu użycia ich, jako wskazówek.
Nie mogą być stosowane w miejsce porady prawnej.

Sojusz Dla Zapobiegania Wykorzystywania
Osób Starszych

Komisja Usług Prawniczych
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
Policja Australii Południowej
Państwowy Urząd Powierniczy
Służba Rzecznictwa Praw Osób Starszych

Stop - Nic nie podpisuj

Ostrożnie - Najpierw
Zasięgnij Porady

Działaj - Gdy wiesz jaki
masz wybór

Wykorzystywanie w sprawach
finansowych to nadużywanie
Twoich pieniędzy lub własności
przez rodzinę i znajomych.

Pomyśl o sposobach
zabezpieczenia.
Istnieją sposoby zabezpieczenia
Twoich spraw finansowych.
O sposobach takiego zabezieczenia
należy pomyśleć w przypadku
choroby, wypadku, niesprawności
umysłowej lub, jeśli ktoś komu
ufasz próbuje Cię wykorzystać.
Będziesz potrzebować porady
odnośnie tego w jaki sposób Twoje
nowe układy finansowe wpłyną
na Twoje istniejące zobowiązania
finansowe i prawne, na przykład:
Na pełnomocnictwo (Enduring
Power of Attorney).
Darowanie wlasnosci.
Pozyczki i testamenty.

Zadecyduj, czy chciałbyś pomocy
przy:

Na przykład:

Jeżeli ktoś z rodziny czy
znajomych podejmie pieniądze z
Twojego konta bankowego bez
Twojej zgody.
Gdy ktoś Twój majątek sprzeda,
sceduje, czy inaczej nim
zadysponuje niezgodnie a Twoja
wolą.

Jeśli ktoś odmawia Ci pieniędzy na
Twoje potrzeby.
Jeżeli Twój pełnomocnik nie
dziala w pełni na Twoją korzyść.

Gdy pożyczone komuś pieniądze
nie zostają Ci zwrócone.
Jeżeli ktoś wywiere na Ciebię
presję w sprawie zmiany
testamentu.

Gdy mieszkasz z kimś wspólnie i
płacisz więcej niż należną część.

Sposoby zabezpieczenia to na
przykład:
Udzielenie przejrzystych wskazówek
dla tych, których wybierasz do
pomocy, na przykład:
Osoby upoważnione do operacji na
Twoich kontach bankowych.
Osoby którym powierzyłeś funkcje
Twojego pełnomocnika.
Osoby zarządzającej Twoimi
pieniędzmi (financial manager).

Płaceniu rachunków.

Sprzedaży własności/nieruchomości.

Zaraządzaniu lokatami/inwestycjami.
Dokonywaniu wyboru względem
darowizn/działalności.
Wybranie osób do pomocy:

Nawet jeśli wybierzesz kogoś, komu
teraz ufasz powinieneś zastosować
odpowiednie zabezpieczenia dla
ochrony wlasnej na przyszłość.
Pamiętaj, że w większości
przypadków wykorzystują finansowo
osoby, które się zna i którym się
ufa.
Zadecyduj, kiedy zwrócić się do
nich o pomoc:

Natychmiast, czy dopiero w
przypadku utraty przez ciebie
zdolności do podejmowania decyzji.

