ИНФОРМАТИВНИ ЛИСТ
ДА ЛИ СТЕ ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЖЕЛИ
ДА ЗАПОСЛИ МЛАДУ ОСОБУ?
Права особа за ваше предузеће може да буде млада особа са инвалидитетом. Постоје
бесплатне услуге које пружа аустралијска влада и које могу да вам помогну да нађете и
задржите на послу младог радника са инвалидитетом.

Disability Employment Services (DES) – (Служба за запошљавање особа са инвалидитетом)
може да вам пружи различите бесплатне услуге, укључујући помоћ да запослите и задржите на
послу младе раднике са инвалидитетом. То су службе за запошљавање које раде по уговору са
владом да помогну особама са инвалидитетом, повредом или здравственим стањем, које на то
имају право, да нађу и задрже посао.

Community Development Programme (CDP) – (Програм за развој заједнице) може да вам
помогне да нађете одговарајуће особље ако живите и удаљеном делу Аустралије и желите да
запослите младог радника са инвалидитетом.

Apprenticeships and Traineeships – (Учење у привреди и обука) може да буде добар начин да
привучете, обучите и задржите раднике да би се задовољиле специфичне потребе вашег
предузећа и ваше индустријске гране.


Australian Apprenticeship - (Аустралијско учење у привреди) је дизајнирано тако да буде
флексибилно у задовољавању ваших потреба и потреба запослених.



Disabled Australian Apprentice Wage Support (DAAWS) – (Допуна плата аустралијских ученика у
привреди са инвалидитетом) је исплата која може да вам помогне да ваш ученик у привреди
са инвалидитетом у потпуности учествује у учењу у привреди. DAAWS је такође на
располагању ако ваш аустралијски ученик у привреди задобије трајну повреду током учења у
привреди или обуке.

За више информација о било којој од ових услуга, погледајте вебсајт JobAccess-а на
www.jobaccess.gov.au или назовите саветника JobAccess-а на 1800 464 800 – позиви са мобилних
телефона се наплаћују.

JobAccess is the national hub for workplace and
employment information for people with disability,
employers and service providers.
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