Подготовки за програмата NDIS во
подрачјето на североисточен Мелбурн

Националната програма за осигурување при онеспособеност
(National Disability Insurance Scheme - NDIS) ќе почне да се воведува
на подрачјето на североисточен Мелбурн од 1 јули 2016 г.
Што е програмата NDIS?

поголем избор и контрола како, кога и каде им се
пружа поддршкa.

Програмата NDIS е нов начин за пружање
поддршка при онеспособеност, а оваа програма
ја спроведува Националната агенција за
осигурување при онеспособеност (National
Disability Insurance Agency - NDIA).

Таа исто така обезбедува сигурност дека ќе ја
добиваат поддршката што им е потребна во текот
на целиот свој живот.
Програмата NDIS ги поврзува учесниците со
заедницата и со редовните типови на поддршка.
Програмата NDIS ги финансира дополнителнa
разумнa и неопходнa поддршкa за да им помогне
на учесниците да ги остварат своите цели и
стремежи и да учествуваат во секојдневниот
живот.

Програмата NDIS се воведува постепено затоа
што претставува голема промена, па затоа е
важно тоа да се направи како што треба и да биде
одржливо.
За поединостите како луѓето постепено ќе се
префрлуваат во програмата NDIS се преговараше
меѓу владата на Викторија и сојузната влада.

Со оглед на тоа дека им помага на луѓето да го
изградат своето социјално и економско учество,
програмата NDIS треба тесно да соработува со
организациите во заедницата за да ги утврди
можностите за луѓето со онеспособеност.

До сега, програмата NDIS пробно се спроведува
на неколку места ширум земјата. На 1 јули 2013
г. почна пробното спроведување на програмата
NDIS во Викторија.

Во Викторија има многубројни организации во
заедницата што долго и успешно работат и што
ќе одиграат важна улога во помагањето на луѓето
со онеспособеност да се подготват за програмата
NDIS.

Како работи програмата NDIS?
Програмата NDIS усвојува приспособлив,
доживотен пристап кон работењето со
учесниците, нивните семејства и негуватели
заради изработка на лично приспособени
планови. Програмата NDIS им дава на учесниците

Тие исто така ќе играат и клучна улога во
помагањето на луѓето со онеспособеност да ги
постигнат своите цели.
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Како ќе се одвива воведувањето на
програмата?

Секој човек има различни потреби и цели. Затоа
програмата NDIS ви овозможува приспособливост
заради задоволување на вашите лични потреби од
поддршка.

Луѓето што сега добиваат поддршки преку
владата на Викторија или преку сојузната влада
ќе се префрлат на програмата NDIS во различни
времиња во зависност од видот на поддршка што
го добиваат и од местото на живеење.

Кој може да се вклучи во програмата
NDIS?
За да се вклучат во програмата NDIS во Викторија,
луѓето мора:

Програмата NDIS ќе може да се добива на
подрачјето на североисточен Мелбурн од 1 јули
2016 г. Подрачјето на североисточен Мелбурн ги
опфаќа следните подрачја на локална власт:
•
•
•

Банјул
Даребин
Ниламбик

•
•

•
•

Витлси
Јара

•

Некои програми на викториската влада за луѓето
со онеспособеност имаат услови за вклучување
слични на оние на програмата NDIS. За луѓето
што учествуваат во тие определени програми
што се утврдени од викториската влада ќе се
смета дека ги задоволиле условите во однос
на онеспособеноста за да бидат вклучени
во програмата NDIS. Условите во однос на
државјанството и на возраста во секој случај ќе
мора да се задоволуваат.

Како ќе се вклучуваат луѓето во
програмата NDIS?
Ако сега добивате поддршка од владата на
Викторија, вашите контактни поединости ќе и
бидат дадени на агенцијата NDIA пред да премине
вашето подрачје на програмата. Првиот чекор ќе
биде телефонско јавување до вас од агенцијата
NDIA за да поразговарате за постапката за
вклучување во програмата NDIS.

Што може да сторам за да се
подготвам?

Во подрачјето на североисточен Мелбурн, нашиот
Национален тим за пристап (National Access
Team) ќе им се јавува на постојните клиенти
на викториската и сојузната влада во текот на
наредните месеци. Ќе се води сметка за луѓето што
имаат дополнителни потреби од комуникација.

Почнете да размислувате за вашиот живот, за
вашата иднина и за она што би сакале да го
постигнете. Тоа ќе ви помогне да се подготвите за
вашиот прв план во програмата NDIS. Исто така
ќе треба да разговарате со организациите од кои
сега добивате поддршка и да присуствувате на
информативниот состанок за програмата NDIS во
вашето подрачје.

Во текот на телефонскиот разговор ќе ги
потврдиме вашите лични поединости и постапката
за ваше пристапување во програмата NDIS.
Штом ќе биде утврдено вашето пристапување
кон програмата NDIS, ќе треба да одите на
информативен состанок за програмата NDIS.
Поединостите за информативниот состанок ќе
бидат објавени на нашето место на интернет
ndis.gov.au/vic.

Информации и информативни материјали што
ќе ви помогнат може да најдете на местото на
интернет ndis.gov.au/vic.

Повеќе информации
1800 800 110*

Како изгледа постапката за
планирање во програмата NDIS?

8 ч. претпладне до 5 ч. попладне
(AEST) од понеделник до петок

TTY машина за
За луѓе што имаат проблеми со
пишување по телефон слухот или говорот
1800 555 677

Вашето вклучување во програмата NDIS ќе
се одвива во неколку фази, од разбирање и
пристапување кон програмата до изработка и
применување на вашиот прв план.
Во текот на првата година од вашиот план во
програмата NDIS, важно е да се надгледува како
вашиот план работи за вас. Овие информации ќе
се користат за да се изработи вашиот следен план
кога ќе биде преразгледуван вашиот план.

1800 555 727

Speak and listen

Преведувачка служба
TIS 131 450

За луѓе на кои им е потребна
помош со англискиот јазик

Следете нè на Twitter
@NDIS

Најдете нè на Facebook
facebook.com/NDISAUS

*1800 повиците од домашен телефон се бесплатни.
Повиците од мобилни телефони може да бидат
наплатени.
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да живеат во подрачје каде што е расположива
програмата NDIS;
да ги исполнуваат условите во однос на
возраста и државјанството; и
да ги исполнуваат условите во однос или на
онеспособеноста или на раното дејствување.
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