The National Disability Insurance Scheme (NDIS)
Ulusal Engellilik Sigortası Programı (NDIS)
Bağımsız ve tatmin edici bir yaşam sürdürmeleri için engellileri kişi-merkezli bir yaklaşımla desteklemek.
1918’den bu yana Yooralla, katılım, dâhil olma ve bağımsızlığı başarmaları için ihtiyaçları olan destek ve
hizmetleri engellilere sağlamaktadır.
Ulusal Engellilik Sigortası Programı’nın (NDIS) gelişi engelliler için, destek paketlerinin gelişiminde daha
büyük seçim ve kontrolü olanaklı kılacaktır. Yooralla, NDIS ve her bireye uygun hale getirilen destek
paketleri yaratma fırsatına ilişkin olarak heyecan duymaktadır.
Bir dizi kapsamlı hizmetler ve kaynaklar ile tüm yaşlarda ve engellilik türlerinde çeşitli ihtiyaçları karşılamak
üzere destekler ve hizmetler geliştirmek için müşterilerle çalışabiliriz.
Yooralla NDIS’yi gerçekleştirmek için çok çalışmıştır ve engelli çocuklar ve yetişkinler, aileleri ve bakıcıları
için çeşitli nitelikli insan hizmetleri ile programa temel oluşturan ilkeleri desteklemeyi sürdüreceğiz.
Ulusal Engellilik Sigortası Programı (NDIS) nedir?
Ulusal Engellilik Sigortası Programı (NDIS), Avustralya’da engellilik hizmetlerini iyileştirmek için
tasarlanmış ulusal bir programdır.
Program engellilere, ailelerine ve bakıcılarına, bireyselleştirilmiş destek sağlama yolu aracılığıyla, karar
vermelerinde daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacaktır.
NDIS’tede fon, sigorta programı yolu aracılığıyla sağlanmaktadır ama engelli kişi ve ailesi ya da atanmış
destek ağı tarafından bireyselleştirilir ve yönetilir.
Program tam olarak uygulamaya girdiğinde yaklaşık 460,000 Avustralyalıya fon sağlayacaktır.
National Disability Insurance Agency (NDIA) (Ulusal Engellilik Sigortası Dairesi (NDIA)), NDIS’nin
uygulanmasını denetleyen kuruluştur.
NDIA şunları yapmak üzere bireylerle çalışacaktır:
bireysel hedefleri ve destek ihtiyaçlarını görüşmek
hedefleri başarma üzerinde odaklanan bir bireysel plan geliştirmek
ailevi ve gayri resmi bakım düzenlemelerini güçlendirmek için gerekli desteği değerlendirmek
insanları ana hizmetler ve toplum destekleri ile bağlantılandırmak
bireyin, planında belirtilen destek ihtiyaçları ve hedefleri temel alan fon paketini geliştirmek.
Yeni program ne zaman ve nerede başlayacaktır?
1 Temmuz 2013’ten itibaren NDIS tüm Avustralya’daki deneme yerlerinde başlamıştır. Halka ulusal
düzeyde açmaya geçiş 1 Temmuz 2016’da başlayacak ve tamamlanması birkaç yıl alacaktır.
Bu geçiş döneminde Yooralla, engellilere, ailelerine ve bakıcılarına nitelikli destekler ve hizmetler
sağlamayı sürdürecektir. Destekler ve hizmetler şu anda var olan fon sağlama düzenlemeleri altında
ve uygulanabilir yerlerde NDIS kapsamında sürecektir.
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NDIS kanalıyla hakkım olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
NDIS’nin, kişinin engelliliğine ve günlük görevleri yönetmek için ihtiyaç duyduğu desteğin miktarına
bağlı olan hak sahibi olma ölçütleri vardır. NDIS şu anda tüm bölgelerde mevcut olmadığı için sadece
tüm Avustralya’daki deneme bölgelerinde yaşıyorsanız hakkınız vardır. NDIS daha kolay bir şekilde
bulunabilecek duruma geldikçe, geçiş yerlerindeki kişiler de planlama ve desteğe hak
kazanabileceklerdir. Hakkınız olup olmadığını öğrenmek için lütfen NBIS internet sitesindeki
(www.ndis.gov.au) ‘Erişim Kontrolörüm’ bölümüne girin veya 1800 800 110’dan NDIA’yı arayın.
Ulusal Engellilik Sigortası Programı’nın (NDIS) üç aşaması nelerdir?
NDIS, bir kişinin ihtiyaç duyabileceği destekleri göz önüne alan üç aşamalı bir sistem şeklinde çalışır.
Aşama üç – uzmanlık destekleri
Aşama üç, engelliler için planların geliştirilmesi ve destek fonları üzerinde odaklanır. Engellilikleri ile
ilişkili ihtiyaçlarını karşılamak üzere ödemeli (resmi) desteğe ihtiyaç duyan zihinsel, bedensel, duyusal
veya psikiyatrik engelliliği olan kişileri kapsar.
Bu aşama, çocuklar ve yetişkinler için erken müdahale desteğini içerir. Aşama üç destekleri şu anda
NDIS deneme yerlerinde sağlanmaktadır.
Aşama iki – Bilgiler, Bağlantılar ve Kapasite (ILC)
Aşama iki, kapsamlı ve toplum destek gruplarındaki en etkili bakım ve destek seçenekleri hakkındaki
bilgi ve havale servisleri üzerinde odaklanır. NDIS’den resmi olarak finanse edilen desteğe ihtiyaç
duymayan ama toplum servislerinden desteğe ihtiyacı olan kişiler ILC’den havale edilebilirler.
ILC ayrıca, NDIS katılımcıları ve aileler, sağlayıcılar ve toplum için ihtiyaç duyulan yeterlik
oluşturması üzerinde odaklanır.
Aşama bir – sosyal katılım
Aşama bir, sosyal katılım üzerinde odaklanarak engelliler tarafından karşı karşıya kalınan sorunlar
hakkında genel toplum bilinci yaratır ve dâhil olmayı ve fırsatları ilerletir.
Bizimle ilişkiye geçin
Yooralla’daki NDIS hakkında daha fazla bilgi için lütfen 1800 966 725 numaralı telefondan bizimle ilişkiye
geçin veya www.yooralla.com.au sitesini ziyaret edin.
NDIS ile ilişkiye geçmek için lütfen 1800 800 110’u arayın veya www.ndis.gov.au sitesini ziyaret edin.

Bu bilgilendirme belgesindeki bilgiler Hazir4an 2016 itibariyle doğrudur.
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