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ДОПУНСКА СРЕДСТВА МУЛТИКУЛТУРНИМ ГРУПАМА ЗА ПОДРШКУ 

ПРОТИВ ДОМАЋЕГ НАСИЉА  
 
Мултикултурне групе ће добити још два милиона долара као део рекордног 
инвестирања Владе Новог Јужног Велса у циљу сузбијања домаћег и сексуалног 
насиља. 
 
Министарка за безбедност жена и спречавање домаћег и сексуалног насиља, Натали 
Ворд, је изјавила да ће та средства омогућити службама у заједници на верској 
основи да помогну већем броју људи него раније. 
 
„Домаће насиље не дискриминише и свака жртва треба да може да добије помоћ која 
јој је потребна, без обзира на порекло,“ каже г-ђа Ворд. 
 
„Знамо да у мултикултурним заједницама има жртава домаћег и сексуалног насиља 
које оклевају да траже помоћ због њиховог визног статуса, немања социјалних 
контаката у Аустралији у које имају поверења, непознавања језика и културолошких 
баријера.  
 
„Ове дотације ће повећати способност наших служби да реагују широм Новог Јужног 
Велса и обезбедиће већу усмерену подршку жртвама у мултикултурним заједницама. 
 
Верске и мултикултурне организације у заједници, које испуњавају услове, могу да 
аплицирају за једнократну дотацију од 20.000 до 150.000 долара. 
 
Министар за мултикултурализам Марк Кури је изјавио да је важно да се 
мултикултурним групама обезбеде алатке за хватање у коштац са насиљем на 
културолошки свеобухватан и одговоран начин. 
 
„Домаће насиље је глобални проблем који није изолиран на само једну заједницу или 
само једну групу,“ каже г-дин Кури. 
 
„Нов Јужни Велс је културолошки најразноликија држава у Аустралији и наша прва 
линија треба да то одражава. 
 
„Знамо из искуства из прошлости да један приступ за све ситуације не функционише, 
па је зато у нашем интересу као држава да мултикултурне заједнице опремимо 
алаткама и ресурсима за суочавање са овим питањима.“ 
 
Ови грантови се надовезују на низ постојећих облика владине подршке ради помоћи 



жртвама домаћег насиља, укључујући: 
 

• Критеријуми за добијање зајма за плаћање депозита за изнајмљивање стана 
или куће (Rentstart Bond Loan) се не примењују на лица која напуштају свој дом 
због домаћег насиља; 

• Обезбеђивање приступа програмима за помоћ при куповању прве куће/дома 
(First Homer Buyer Choice и First Home Buyer Assistance) жртвама насиља; 

•  Олакшавање моменталног окончавања изнајмљивања стана/куће ради 
бежања од насиља; 

• Подршка 24/7 преко линије за помоћ при насиљу NSW Domestic Violence Line 
ради указивања помоћи жртви да нађе безбедно место за живот или за превоз 
жртве и њене децу; повезивање са полицијом, судовима, правницима и 
саветницима; и помоћ око плана за безбедност; 

• Програм ‘Right To Ask’ преко којег људи могу да дознају да ли њихов партнер 
има историју дела домаћег насиља; 

• 20 милиона долара у периоду од две године за додатних 200 апарата за 
електронски надзор; 

• Влада Новог Јужног Велса је решена да преразгледа све пресуде за домаће 
насиље у Новом Јужном Велсу; 

• Ако буде поново изабрана, Влада Новог Јужног Велса ће финансирати 
специјализоване листе за дела домаћег и породичног насиља у три суда и 
финансираће још пет судија да би се обезбедило да се случаји брже 
разгледају. 

 
Влада Новог Јужног Велса инвестира рекордан износ од над 700 милиона долара у 
иницијативе за подршку безбедности жена, укључујући: 
 

• 426,6 милиона долара за проширивање иницијативе „Core and Cluster“ за 
отварање и рад нових склоништа за жене, које ће помоћи још 2.900 жена и 
деце који сваке године беже од домаћег и породичног насиља. То је највеће 
финансирање до сада сектора за сузбијање домаћег насиља; 

• Кључни закони са којима се контрола путем уцене у вези интимних партнера 
сматра кривичним делом; 

• Први у земљи закони о афирмативној сагласности, који се примељују од 1. јуна 
2022. 

 
Апликације за грантове ће се примати од 13. фебруара до 27. марта.  
 
Средства ће бити исплаћена у јуну 2023. после процене грантова и процеса 
одобравања, и морају да буду потрошена до 30. јуна 2024. Продужено или 
поновљено финансирање није доступно. 
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