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ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА МУЛТИКУЛТУРНИТЕ ГРУПИ ЗА 
ПОДДРШКА ПРОТИВ ДОМАШНО НАСИЛСТВО 

 
Мултикултурни групи ќе добијат уште два милиона долари како дел од рекордно 
инвестирање од страна на Владата на Нов Јужен Велс заради справување со 
домашното и сексуалното насилство. 
 
Министерката за безбедност на жените и за спречување на домашно и сексуално 
насилство, Натали Ворд, изјави дека финансирањето ќе обезбеди служби во 
заедницата на верска основа да можат да помогнат на повеќе луѓе одошто порано. 
 
„Домашното насилство не дискриминира и секоја жртва треба да може да ја добие 
помошта што ѝ е потребна, без оглед на нејзиното потекло,“ рече г-ѓа Ворд. 
 
„Знаеме дека во мултикултурните заедници има жртви на домашно и сексуално 
насилство кои не се спремни да побараат помош поради нивниот визен статус, 
немањето социјална мрежа во Австралија во која може да имаат доверба, 
непознавањето на јазикот и културните бариери. 
 
„Овие дотации ќе ги зголемат способностите на нашите служби ширум Нов Јужен 
Велс и ќе обезбедат поголема насочена поддршка на жртвите во мултикултурните 
заедници.“ 
 
Верски и мултикултурни организации во заедницата, кои ги исполнуваат условите, 
може да се пријават за еднократна дотација од 20.000 до 150.000 долари. 
 
Министерот за мултикултурализам Марк Кури изјави дека е важно на мултикултурни 
групи да им се обезбедат средства потребни за фаќање во костец со насилството на 
културолошки сеопфатен и одговорен начин. 
 
„Домашното насилство е глобален проблем што не е изолиран на само една 
заедница или само една група,“ рече г-дин Кури. 
 
„Нов Јужен Велс е културолошки најразновидна држава во Австралија и нашата прва 
линија треба да го одразува тоа. 
 
„Знаеме од искуства во минатото дека еден пристап за сите ситуации не 
функционира, па затоа е во наш најдобар интерес како држава мултикултурните 
заедници да ги опремиме со алатки и ресурси да се справат со тие прашања.“ 
 



Овие грантови се надоврзуваат на низа постоечки форми на поддршка од Владата 
заради помош на жртвите на домашно насилство, вклучително: 
 

• Критериумите за добивање на заем за плаќање депозит при изнајмување 
живеалиште (Rentstart Bond Loan) не се применуваат на лица кои го напуштаат 
нивниот дом поради домашно насилство; 

• Обезбедување пристап на програмите за помош за купување прв дом (First 
Homer Buyer Choice и First Home Buyer Assistance) на жртвите на насилство; 

• Олеснување на моментално окончување на изнајмување на дом заради 
бегање од насилство; 

• Давање поддршка 24/7 преку линијата за помош при насилство NSW Domestic 
Violence Line заради укажување помош на жртвите да најдат безбедно место 
за живеење или превоз за нив и за нивните деца; поврзување со полицијата, 
судови, правници и советници; и помош околу план за безбедност; 

• Програмата ‘Right To Ask’ преку која луѓе може да дознаат дали нивниот 
партнер има историја на дела на домашно насилство; 

• 20 милиони долари во периодот од две години за дополнителни 200 апарати 
за електронски надзор; 

• Владата на Нов Јужен Велс е решена да ги преразгледа сите пресуди за 
домашно насилство во Нов Јужен Велс; 

• Ако биде повторно избрана, Владата на Нов Јужен Велс ќе финансира 
специјализирани листи за дела на домашно и семејно насилство во три суда и 
ќе финансира дополнителни пет судии за да обезбеди случаите да бидат 
разгледани порано. 

 
Владата на Нов Јужен Велс инвестира рекорден износ од повеќе од 700 милиони 
долари во иницијативи за поддршка на безбедноста на жените, вклучително: 
 

• 426,6 милиони долари за проширување на иницијативата „Core and Cluster“ за 
отворање и работа на нови засолништа за жени, кои ќе помогнат на 
дополнителни 2.900 жени и деца кои секоја година бегаат од домашно и 
семејно насилство. Тоа е најголемото финансирање до сега на секторот за 
справување со домашното насилство; 

• Клучни закони со кои контролата преку уцена во врски на интимни партнери се 
смета за кривично дело; 

• Први во земјата закони за афирмативна согласност, што се применуваат од 1 
јуни 2022. 

 
Апликации за грантовите ќе се примаат од 13 февруари до 27 март. 
 
Средствата ќе бидат исплатени во јуни 2023 после процена на грантовите и процесот 
на одобрување, и мора да се потрошат до 30 јуни 2024. Постојано или повторено 
финансирање не е достапно. 
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