
За сва питања позовите 
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удружење Новог Јужног Велса за 
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Вишекултурно саветодавно  
удружење Новог Јужног Велса за 
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Јавите се служби 
MDAA Inc.

Бесплатан  
позив: 1800 629 072 
Телефон:  9891 6400
Факсимил:  9897 9402

Да ли имате потешкоћа са 
слухом или говором? 
Позовите нас преко Националне 
релејне службе на број 133 677

Да ли вам треба преводилац? 
Обратите се Телефонској 
преводилачкој служби на број 
131 450

Слање поште 
PO Box 884 
Granville NSW 2142

Електронска пошта (Email) 
mdaa@mdaa.org.au

Адреса 
10-12 Hutchinson Street 
Granville NSW 2142

Главна канцеларија MDAA 
PO Box 884
Granville NSW 2142
Тел: 9891 6400
Бесплатан позив: 1800 629 072

www.mdaa.org.au Serbian



Служба МDAA
Циљ MDAA службе је да промовише, штити и 
обезбеди права и интересе хендикепираних 
особа, њихових породица и неговатеља, 
а највише се усредсређује на културну и 
лингвистичку разноликост (CALD)и особе 
којима енглески није матерњи језик (NESB).

Наш сан је друштво у коме ће сви, без 
обзира на порекло или хендикеп, осећати 
добродошлим, да се осећају да су део 
заједнице и да имају помоћ.

Служба MDAA Inc. има канцеларије у 
сиднејским насељима Granville, Hurstville и 
Waterloo, као и у градовима Новог Јужног 
Велса Newcastle, Wollongong, Bega и Griffith. 

Каквим се послом служба 
MDAA Inc.бави?
Индивидуално заступање
Пружамо помоћ хендикепираним особама 
које не говоре енглески језик CALD/NESB.

Системско заступање
Служба MDAA Inc. се бори за социјалну 
правду. Радимо на томе да се побољша 
закон, правила и услуге које се пружају 
хендикепираним особама, њиховим 
породицама и неговатељима, а нарочито се 
залажемо за особе које не говоре енглески 
језик CALD/NESB.

Стварамо удружења која се боре за правду 
и прихватање и побољшање свести кад су у 
питању права и потребе хендикепираних особа. 

Развој капацитета
Потпомажемо и подржавамо рад служби 
Regional and Rural Disability Network и NSW 
Network of Women with Disability.

Ове службе помажу хендикепираним 
особама да нешто науче и да се повежу 
са одређеним службама, како би дошло 
до већих локалних и регионалних, као и 
промена у целој савезној држави.

Развој индустрије
Стварамо ресурсе, дајемо информације 
и савете. Радимо и испитивања, како би 
створили одговарајућу, правичну и стручну 
службу.

Подржите рад службе МDАА
Рад службе MDAA можете да подржите ако:

�		постанете њен члан
�		финансијски помажете рад службе 

(свака донација преко $2 се правда на 
порез)

�		волонтерски радите у служби 
�		говорите људима какве све услуге ова 

служба пружа
�		говорите против расизма и 

дискриминације
�		се трудите да и ваша заједница буде 

укључена

Служба MDAA Inc. је изузетно захвална за новац који 
јој се даје за рад, а пружа га аустралијска влада преко 
комонвелтшког Одељења за социјално старање и владе 
Новог Јужног Велса кроз Одељење за породицу и помоћ 
у заједници (Служба за старије хендикепиране особе и 
помоћ у кући).


