Προετοιμασία για το NDIS
στη Βορειοανατολική Μελβούρνη
Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλισης Ατόμων με
Αναπηρία (National Disability Insurance Scheme (NDIS)) στην Περιοχή της
Βορειοανατολικής Μελβούρνης θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου του 2016.
Τι είναι το NDIS;

δυνατότητες ελέγχου για το πώς, πότε και πού θα
τους παρέχονται οι υπηρεσίες υποστήριξης τις οποίες
χρειάζονται.

Το NDIS είναι ένας νέος τρόπος παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία και υλοποιείται από
την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία
(National Disability Insurance Agency (NDIA)).

Τους προσφέρει επίσης τη σιγουριά ότι η υποστήριξη
που χρειάζονται θα τους παρέχεται εφ' όρου ζωής.
Στόχος του NDIS είναι η σύνδεση των συμμετεχόντων
με την κοινότητα και με βασικές υπηρεσίες
υποστήριξης. Το NDIS χρηματοδοτεί τις πρόσθετες
εύλογες και απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για
να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην επίτευξη των
στόχων και των προσδοκιών τους και στη συμμετοχή
τους στην καθημερινή ζωή.

Το NDIS τίθεται σε εφαρμογή κατά στάδια επειδή
πρόκειται για μεγάλη αλλαγή και είναι σημαντικό να
προχωρήσει σωστά και να καταστεί βιώσιμο.
Οι λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο σταδιακής
ένταξης των εξυπηρετούμενων ατόμων στο NDIS
αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των
κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας και της πολιτείας της
Βικτόριας.

Προκειμένου να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες και
να μπορέσουν να οικοδομήσουν την κοινωνική
και οικονομική τους συμμετοχή, απαιτείται στενή
συνεργασία του NDIS με κοινοτικές οργανώσεις προς
εντοπισμό ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία.

Μέχρι στιγμής το NDIS έχει τεθεί σε εφαρμογή
δοκιμαστικά σε αρκετές περιοχές απ' άκρου εις άκρον
της χώρας. Την 1η Ιουλίου του 2013 ξεκίνησε η
δοκιμαστική εφαρμογή του NDIS στη Βικτόρια.

Στη Βικτόρια υπάρχουν πολλές κοινοτικές οργανώσεις
με μακρόχρονη δράση των οποίων η συμβολή θα είναι
σημαντική στην προετοιμασία των ατόμων με αναπηρία
για το NDIS.

Πώς λειτουργεί το NDIS;
Το NDIS επιχειρεί μια ευέλικτη, διά βίου προσέγγιση
της συνεργασίας με τους συμμετέχοντες, τους
συγγενείς και τους φροντιστές τους για την εκπόνηση
εξατομικευμένων προγραμμάτων. Το NDIS προσφέρει
στους συμμετέχοντες περισσότερες επιλογές και

Επίσης, ο ρόλος τους θα είναι ζωτικής σημασίας σε ό,τι
αφορά την υποβοήθηση των ατόμων με αναπηρία στην
επίτευξη των στόχων τους.
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Πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή του
προγράμματος;

επόμενου προγράμματός σας κατά την ανασκόπηση του
τρέχοντος.

Τα άτομα στα οποία αυτή τη στιγμή παρέχονται
υπηρεσίες υποστήριξης μέσω της κυβέρνησης της
πολιτείας της Βικτόριας ή της Κοινοπολιτείας θα
ενταχθούν στο NDIS σε διαφορετικές εποχές ανάλογα
με τον τύπο των τρεχουσών υπηρεσιών και τον τόπο
διαμονής τους.

Οι ανάγκες και οι στόχοι κάθε ατόμου διαφέρουν. Γι'
αυτό το NDIS σας προσφέρει την ευελιξία διαχείρισης
των εξατομικευμένων αναγκών σας για υπηρεσίες
υποστήριξης.

Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση
στις υπηρεσίες του NDIS;

Το NDIS θα καταστεί διαθέσιμο στην Περιοχή της
Βορειοανατολικής Μελβούρνης από την 1η Ιουλίου του
2016. Η Περιοχή της Βορειοανατολικής Μελβούρνης
καλύπτει τις εξής περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης:

•
•
•

Banyule
Darebin
Nillumbik

•
•

Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις
υπηρεσίες του NDIS στη Βικτόρια:

•
•

Whittlesea
Yarra

•

Πώς θα πραγματοποιηθεί η ένταξη στο
NDIS;

Για ορισμένα προγράμματα της κυβέρνησης της
πολιτείας της Βικτόριας που παρέχονται σε άτομα με
αναπηρία ισχύουν απαιτήσεις πρόσβασης παρόμοιες
με τις αντίστοιχες του NDIS. Όσοι εξακριβωμένα
δικαιούνταν να συμμετέχουν στα εν λόγω καθορισμένα
προγράμματα της κυβέρνησης της πολιτείας της
Βικτόριας και ήδη τους παρέχονται υπηρεσίες θα
θεωρηθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις αναπηρίας για
ένταξη στο NDIS. Θα χρειαστεί, ωστόσο, να πληρούνται
πάντα οι απαιτήσεις όσον αφορά την ηλικία και την
υπηκοότητα.

Προτού τεθούν σε ισχύ τα μεταβατικά στάδια στην
περιοχή σας, αν αυτή τη στιγμή σας παρέχονται
υπηρεσίες υποστήριξης από την κυβέρνηση της
πολιτείας της Βικτόριας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας
θα δοθούν στην NDIA. Στο πρώτο βήμα προβλέπεται
ότι θα σας τηλεφωνήσει κάποιος εκπρόσωπος της
NDIA ώστε να συζητήσετε για ό,τι αφορά τη διαδικασία
ένταξης στο NDIS.
Στην Περιοχή της Βορειοανατολικής Μελβούρνης,
στη διάρκεια των επόμενων μηνών η Εθνική Ομάδα
Πρόσβασης (National Access Team) που διαθέτουμε θα
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους υπάρχοντες πελάτες
στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες της κυβέρνησης
της πολιτείας της Βικτόριας και της κυβέρνησης της
Κοινοπολιτείας. Για όσους έχουν πρόσθετες απαιτήσεις
επικοινωνίας θα γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις.

Τι μπορώ να κάνω για να προετοιμαστώ;
Αρχίστε να σκέφτεστε για τη ζωή σας, για το μέλλον
σας και για τους στόχους που θα θέλατε να επιτύχετε.
Έτσι θα μπορέσετε να προετοιμαστείτε για το πρώτο
σας πρόγραμμα στο πλαίσιο του NDIS. Μπορείτε
επίσης να αποταθείτε στις οργανώσεις που σας
παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης αυτή τη στιγμή και
να παρακολουθήσετε μια συνεδρία ενημέρωσης για το
NDIS στην περιοχή σας.

Στη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας
θα επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία σας και τη διαδικασία
για την πρόσβασή σας στο NDIS.

Πληροφορίες και πόρους που θα σας βοηθήσουν
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ndis.gov.au/vic.

Μόλις αποφασιστεί η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες του
NDIS, θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε μια συνεδρία
ενημέρωσης για το NDIS. Αναλυτικές πληροφορίες
για τη συνεδρία ενημέρωσης θα δημοσιευτούν στην
ιστοσελίδα μας ndis.gov.au/vic.

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς είναι η διαδικασία
προγραμματισμού του NDIS;
Η πορεία σας στο NDIS περνά από ορισμένα στάδια,
δηλαδή ξεκινάτε από την κατανόηση των υπηρεσιών
του NDIS και την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες αυτές
και φθάνετε ως την εκπόνηση και την υλοποίηση του
πρώτου σας προγράμματος.
Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους του
προγράμματός σας στο πλαίσιο του NDIS, είναι
σημαντικό να παρακολουθείτε αν το πρόγραμμα
καλύπτει σωστά τις ανάγκες σας. Οι πληροφορίες
αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του

1800 800 110*

8 π.μ. έως 5 π.μ. (τυπική ώρα ανατολικής
Αυστραλίας (AEST)), Δευτέρα έως Παρασκευή

TTY 1800 555 677

Αν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας

1800 555 727

Υπηρεσία μεσολαβητικής μετάδοσης
ομιλίας και ήχου

TIS 131 450

Αν χρειάζεστε βοήθεια όσον αφορά τα
Αγγλικά

Παρακολουθήστε
μας στο Twitter στο
προφίλ @NDIS

Βρείτε μας στο Facebook στο προφίλ
facebook.com/NDISAUS

*Οι κλήσεις προς το τηλεφωνικό κέντρο 1800 από σταθερό
τηλέφωνο είναι δωρεάν. Για τις κλήσεις από κινητό τηλέφωνο
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.
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πρέπει να ζείτε σε περιοχή όπου είναι διαθέσιμο το
NDIS∙
πρέπει να πληροίτε τις απαιτήσεις ηλικίας και
υπηκοότητας∙ και
πρέπει να πληροίτε τις απαιτήσεις είτε αναπηρίας
είτε έγκαιρης παρέμβασης.
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