NDIS И ИНВАЛИДИТЕТ
Шта је инвалидитет?
Особа може да има инвалидитет ако јој је тешко да…
•
•
•
•

води бригу о себи
обавља свакодневне активности
хода или се креће
напушта кућу

•
•
•
•

добро чује или види
јасно размишља или учи
склапа и одржава пријатељства
говори тако да је разумеју

Особи са инвалидитетом може да буде потребна специјална опрема или стална терапија.

Шта је NDIS?
NDIS (National Disability Insurance Scheme – Национални план за осигурање инвалида) је
бесплатан државни програм који особама са инвалидитетом помаже да добију потребну
помоћ. Да бисте могли да добијете помоћ од NDIS-а, морате да…
1) Имате право сталног боравка у Аустралији или да будете аустралијски држављанин
или носилац специјалне визе за заштиту и;
2) Имате трајан инвалидитет – који неће проћи – и који у значајној мери утиче на ваш
живот и;
3) Будетe млађи од 65 година када се пријављујете за помоћ.

Како NDIS може да вам помогне?
Врсте помоћи могу да укључују…
•
•
•
•

свакодневне активности (туширање,
оброке, итд.)
кућне послове (спремање, радове у
врту, итд.)
куповину и остале послове ван куће
одлазак на заказане
прегледе/термине

•
•

•
•

учење животних вештина
куповину опреме за кретање,
комуницирање и лакше обављање
свакодневних послова
склапање нових пријатељстава и
изласке ради дружења
терапију

Више информација о NDIS-у
Да бисте разумели NDIS или поднели молбу за услуге које пружа NDIS, можете да:
•
•

контактирате службеника – „конектора“ NDIS-а за друштвену заједницу - NDIS
Community Connector, а то је Хелен Вилкинсон (Helen Wilkinson) на 0427 601 910 или
електронском поштом на helenw@curacares.com
Назовите 1800 800 110 да директно разговарате са NDIS-ом или погледајте ndis.gov.au

Ако вам је потребан преводилац, назовите TIS на 131 450.
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