The National Disability Insurance Scheme (NDIS)
Национална осигурителна програма за попреченост (NDIS)
Поддршка за лицата со попреченост да живеат независно и со живот што ги исполнува, низ
пристап во чиј центар е поединецот.
Од 1918 година Yooralla им дава на лицата со попреченост поддршка и услуги што им се потребни за
да учествуваат, будат вклучени и независни.
Националната осигурителна програма за попреченост (NDIS) ќе им даде на луѓето со попреченост
поголем избор и контрола во подготвувањето на нивните пакети на поддршка (support packages).
Yooralla ги поздравува NDIS и можноста да подготвува пакети на поддршка приспособени на секој
поединец.
Со сеопфатна низа услуги и ресурси, ние можеме да соработуваме со корисниците во подготвувањето
на поддршка и услуги кои задоволуваат низа потреби на корисниците од сите возрасти и видови
попреченост.
Yooralla вложи големи напори за да помогне NDIS да стане реалност и ќе продолжиме да ги
поддржуваме принципите врз кои се потпира програмата преку низа квалитетни услуги за деца и
возрасни со попреченост и за нивните семејства и негуватели.
Што е Националната осигурителна програма за попреченост (NDIS)?
Националната осигурителна програма за попреченост (NDIS) е национална програма чија цел е
подобрување на услугите за попреченост во Австралија.
Програмата ќе им даде на луѓето со попреченост и на нивните семејства и старатели поголем избор и
контрола при донесувањето одлуки, низ нов начин на давање индивидуализирана поддршка.
Со NDIS финансирањето се обезбедува низ осигурителната програма, но тоа е индивидуализирано и
со него управува лицето со попреченост и неговото семејство или номинираната мрежа за поддршка
(nominated support network).
Кога програмата целосно ќе се применува, таа ќе обезбеди финансирање за околу 460.000
Австралијци.
National Disability Insurance Agency (NDIA) (Националната осигурителна агенција за попреченост –
NDIA) е тело кое ја надгледува примената на NDIS.
Персоналот на NDIA ќе соработува со поединци заради:
разговор за индивидуални цели и потреби од поддршка
подготвување на индивидуален план сконцентриран на остварување на целите
разгледување на потребната поддршка за јакнење на семејните и неформалните аранжмани за
нега
поврзување на луѓето со главните служби и комуналната поддршка
подготвување пакет за финансирање за лицето, врз основа на потребите од поддршка и целите
наведени во неговиот или нејзиниот план.
Кога и каде почнува програмата да се применува?
На 1 јули 2013 NDIS почна да се применува на повеќе пробни места ширум Австралија. Преминот на
целосна национална примена ќе почне на 1 јули 2016 и ќе бидат потребни неколку години за нејзино
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комплетирање.
За време на овој преоден период Yooralla ќе продолжи да дава квалитетна поддршка и услуги на
лицата со попреченост и на нивните семејства и негуватели. Поддршката и услугите ќе продолжат
според постоечките аранжмани на финансирање, како и според NDIS на локациите кои ги исполнуваат
условите.
Како да дознам дали имам право на поддршка преку NDIS?
NDIS има услови за остварување на правото на поддршка во зависност од попреченоста на лицето и
количеството поддршка што му е потребна за извршување на секојдневните работи. Бидејќи сеуште не
е на располагање во сите области, вие имате право на поддршка од NDIS само ако живеете некое од
пробните места ширум Австралија. Кога NDIS ќе стане подостапна, луѓето во преодните локации исто
така ќе се здобијат со право на планирање и поддршка.
За да дознаете дали имате право, ве молиме проверете на ‘My Access Checker’ на веб страницата на
NDIS (www.ndis.gov.au) или јавете се на NDIA на 1800 800 110.
Кои се трите нивоа на Националната осигурителна програма за попреченост (NDIS)?
NDIS функционира на систем од три нивоа (tiers) кои ги земаат предвид сите видови поддршка што
може да му се потребни на некое лице.
Ниво три – специјализирана поддршка
Нивото три е фокусирано на подготвувањето планови и финансирањето на поддршка на луѓето со
попреченост. Тоа ги вклучува лицата со интелектуални, физички, сетилни или психијатриски
попречености, на кои им е потребна платена (формална) поддршка за да ги задоволат потребите на
нивната попреченост.
Ова ниво исто така вклучува интервентна поддршка за деца и возрасни. Поддршка од нивото три сега
се дава во опитните места на NDIS.
Ниво два – Информации, поврзување и способност (ILC)
Нивото три е фокусирано на информации и совети за упати во поглед на најефикасната нега и опции за
поддршка во групи за општа и комунална поддршка и услуги. Луѓето на кои не им треба формално
финансирана поддршка од NDIS, но им треба поддршка од комунални служби, може да бидат упатени
од ILC.
ILC исто така ќе се фокусира на зголемување на способностите потребни на корисниците на NDIS и
нивните семејства, давателите на услуги и заедницата.
Ниво еден – општествено учество
Нивото еден е фокусирано на општествено учество, создавање свест во широката заедница за
прашањата со кои се соочуваат луѓето со попречености, и промовира вклученост и можности.
Јавите нѝ се
За повеќе информации за NDIS во Yooralla, ве молиме јавете нѝ се на 1800 966 725 или посетете ја веб
страницата www.yooralla.com.au.
За контакт со NDIS ве молиме јавете се на 1800 800 110 или посетете ја веб страницата
www.ndis.gov.au
Информациите во овој лист со факти беа точни во јуни 2015 година.
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