NDIS & ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Τι είναι αναπηρία;
Ένα άτομο μπορεί να έχει αναπηρία αν δυσκολεύεται…
•
•
•
•

να φροντίζει τον εαυτό του
να κάνει καθημερινές δραστηριότητες
να περπατάει ή να κυκλοφορεί
να βγαίνει έξω από το σπίτι

•
•
•
•

να ακούει ή να βλέπει καλά
να σκέφτεται καθαρά ή να μαθαίνει
να κάνει και να κρατάει φιλίες
να μιλάει και να το καταλαβαίνουν

Ένα άτομο με αναπηρία ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ειδικό εξοπλισμό ή να χρειαστεί συνεχή
θεραπεία.

Τι είναι το NDIS;
Το NDIS (Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Αναπηρίας) [National Disability Insurance Scheme]
είναι ένα δωρεάν κυβερνητικό πρόγραμμα που βοηθάει άτομα με αναπηρία να λάβουν την
υποστήριξη που χρειάζονται. Για να λάβετε βοήθεια από το NDIS, πρέπει…
1) να είστε μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας ή υπήκοος ή κάτοχος Βίζας Ειδικής Προστασίας, και·
2) να έχετε μια αναπηρία που είναι μόνιμη - δεν θα φύγει - και έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή
σας, και·
3) να είστε κάτω των 65 ετών όταν υποβάλλετε αίτηση για υποστήριξη.

Πώς μπορεί να βοηθήσει το NDIS;
Η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει βοήθεια…
•
•
•
•
•

για καθημερινές δραστηριότητες
(ντους, φαγητό κ.λπ.)
για οικιακές εργασίες (καθαρισμός,
κηπουρική κ.λπ.)
για ψώνια και εξωτερικές δουλειές
να πηγαίνετε σε ραντεβού
να μάθετε δεξιότητες της ζωής

•

•
•
•

να αγοράσετε εξοπλισμό για να σας
στηρίξει να μετακινείστε, να
επικοινωνείτε και να κάνετε άλλες
καθημερινές εργασίες πιο εύκολα
να κάνετε νέους φίλους και να βγαίνετε
έξω κοινωνικά
θεραπεία
για έγκαιρη παρέμβαση

Μάθετε περισσότερα για το NDIS
Για πληροφορίες να κατανοήσετε ή να υποβάλετε αίτηση για το NDIS, μπορείτε:
•
•

Να επικοινωνήσετε με τον Κοινοτικό σας Σύνδεσμο του NDIS [Community Connector],
Carla Carneiro καλώντας την στο 0427 626 723 ή με email στο carlac@curacares.com
Να μιλήσετε απευθείας στο NDIS καλώντας το 1800 800 110 ή επισκεφθείτε το ndis.gov.au

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε το TIS στο 131 450.

