ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥ NDIS

Ένας οδηγός πληροφοριών για τους συμμετέχοντες,
τους φροντιστές και τις οικογένειες,
Πρόγραμμα Συντονισμού Τοπικής Περιοχής NSW
(Local Area Coordination Program) του St Vincent de Paul

Greek

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ
Ο/η Συντονίστρια της Τοπικής Περιοχής του St Vincent de Paul
(σε συντομογραφία LAC):
•

•

•

•
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Θα συναντηθεί μαζί σας για να
καταρτήσετε «δήλωση συμμετοχής»
σχετικά με τις ανάγκες και τους στόχους
σας για τους επόμενους 12 μήνες.
Θα στείλει αυτές τις πληροφορίες
στον Εθνικό Οργανισμό Ασφάλισης
Αναπήρων (NDIA) ώστε να ετοιμαστεί
το πρόγραμμά σας σύμφωνα με
το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης
Ατόμων με Αναπηρίες (NDIS).
Θα σας δείξουμε πως να ξεκινήστε
με το πρόγραμμα σας και να
καταλάβετε τη χρηματοδότησή σας
Θα σας δείξουμε πως να
δημιουργήσετε το λογαριασμό
του διαδικτύου MyGov, να βρείτε
υποστήριξη και να καταρτίζετε
συμφωνίες με υπηρεσίες

•

Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε και άλλες
βοήθειες στην κοινότητά σας

•

Θα συναντηθούμε μαζί σας πριν
τελειώσει το πρόγραμμά σας και θα σας
βοηθήσουμε με την αναθεώρησή του

•

Θα σας συμβουλεύσουμε τι μπορείτε να
κάνετε εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με
το πρόγραμμα NDIS

Ο/η Συντονίστρια της Τοπικής Περιοχής
(LAC) δεν μπορεί
•

Να επικοινωνήσει με τους πάροχους
υπηρεσιών για λογαριασμό σας ή να σας
κλείσει ραντεβού για παροχή υπηρεσιών.

Ο/Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (LAC) ΤΟΥ VINNIES
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ:
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΝΑΙ:
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:
Το πρόγραμμα LAC έχει απευθείας τηλεφωνική γραμμή και ηλεκτρονική διεύθυνση.
Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μου ή χρειάζεται να βρείτε ποιος είναι ο
Συντονιστής (LAC), μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας με:

Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Ιστοσελίδα:
Facebook:

1800 794 934
LAC@vinnies.org.au
https://lac.vinnies.org.au
ψάξτε ‘Vinnies LAC’ in Facebook Groups

VINNIES LAC

Ειδικές ευχαριστίες:
Ευχαριστούμε όλο το προσωπικό του Προγράμματος
Συντονισμού της Τοπικής Περιοχής του St Vincent de Paul
Society NSW για το χρόνο και τις δεξιότητες που αφιέρωσαν
στην ανάπτυξη αυτού του οδηγού πληροφόρησης.
Πρόγραμμα Συντονισμού Τοπικής Περιοχής NDIS
(NDIS Local Area Coordination Program)
St Vincent de Paul Society NSW
2C West St Lewisham NSW 2049
PO Box 5 Petersham NSW 2049
©2018 St Vincent de Paul Society NSW

Αναγνωρίζουμε με βαθύ σεβασμό τις εθνότητες
των Αβοριγίνων και των κατοίκων των Στενών
Τόρες ως τους παραδοσιακούς θεματοφύλακες
αυτού του τόπου. Είθε οι Γέροντες, νυν και πρώην
ευλογούνται και τιμώνται. Είθε να συμπλεύσουμε
για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον με βάση την
συμπόνια, τη δικαιοσύνη, την ελπίδα την πίστη
και τη συμφιλίωση.

Αποποίηση Ευθύνης:
Εκτός από οποιαδήποτε χρήση που επιτρέπεται από το
Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κανένα μέρος δεν
μπορεί να αναπαραχθεί από κανένα άτομο χωρίς την
άδεια του St Vincent de Paul Society NSW. Οι πληροφορίες
που παρουσιάζονται σε αυτό το βοήθημα θεωρήθηκαν
ακριβείς κατά την εκτύπωση και υπόκεινται σε αλλαγές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VINNIES LAC
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1 // ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

VINNIES LAC

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε διερμηνέα εάν τον/την χρειάζεστε. Η χρήση διερμηνέα είναι
δωρεάν και απόρρητη οποτεδήποτε χρειάζεστε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή LAC ή για
να τηλεφωνήσετε στο πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την Τηλεφωνική Υπηρεσία
Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) η οποία είναι μια επαγγελματική υπηρεσία διερμηνείας.
Διερμηνέας στο τηλέφωνο
Αυτά είναι τα βήματα για να καλέσετε τον LAC με διερμηνέα:
1.
2.
3.
4.

Καλέστε την TIS στο 131 450
Δηλώστε τη γλώσσα που χρειάζεστε
Δώστε το τηλέφωνο της LAC στον υπάλληλο
Ο Υπάλληλος θα σας συνδέσει με έναν διερμηνέα
που μιλάει τη γλώσσα σας
5. Τότε θα συνδέσουν εσάς και το διερμηνέα με τον LAC

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ
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Διερμηνέας επί τόπου
Μπορούμε επίσης να κανονίσουμε την παρουσία ενός διερμηνέα επιτόπου στις συναντήσεις.
Επιτόπου σημαίνει ότι ο διερμηνέας έρχεται αυτοπροσώπως με τον LAC. Ενημερώστε τον LAC
ώστε να γνωρίζει εάν θέλετε να υπάρχει ένας διερμηνέας στη σύσκεψη. Πάντοτε χρησιμοποιούνται
επαγγελματίες διερμηνείς και δεσμεύονται από τις αρχές της εμπιστευτικότητας.
LAC που μιλούν κι άλλες γλώσσες:
Ορισμένοι από τους Συντονιστές LAC ομιλούν κι άλλες γλώσσες. Εάν το επιθυμείτε και όπου είναι
δυνατόν θα εξασφαλίσουμε έναν LAC που να μιλάει τη γλώσσα σας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν,
θα διασφαλίσουμε την παρουσία ενός διερμηνέα. Παρακαλούμε συζητήστε το με τον LAC
για περισσότερες πληροφορίες.

VINNIES LAC

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
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2 // ΤΟ NDIS ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

VINNIES LAC

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (NDIS)
Το NDIS είναι ο τρόπος με τον οποίον παρέχεται υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία που
κατοικούν στην Αυστραλία. Πρόκειται για την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρία ώστε
να έχουν περισσότερες επιλογές και έλεγχο σχετικά με την υποστήριξη που λαμβάνουν ώστε
να ζουν τη ζωή τους με τον τρόπο που θέλουν.
Το NDIS θα σας χρηματοδοτήσει για «λογική και αναγκαία» υποστήριξη για την καθημερινή
σας ζωή και αναβάθμιση της ανεξαρτησίας σας.
Άλλες βοήθειες στη ζωή σας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν:
•
•
•

Υποστήριξη προσφερόμενη από την οικογένεια ή τους φίλους
Υποστήριξη διαθέσιμη από άλλες Αυστραλιανές υπηρεσίες όπως, υγεία και παιδεία
Υποστήριξη που σας βοηθά να συμπεριλαμβανόσαστε και να συμμετέχετε στην
κοινότητά σας, όπως τόποι λατρείας, λέσχες αθλητισμού ή πολιτιστικές ομάδες.

Το πρόγραμμα του κάθε ατόμου θα είναι διαφορετικό διότι σχεδιάζεται ώστε να αντιμετωπίσει
τις δικές σας ανάγκες. Ποτέ δεν είναι πανομοιότυπα δυο ατομικά προγράμματα.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του NDIS: www.ndis.gov.au
Ορισμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε κοινοτικές γλώσσες.
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Το St Vincent de Paul Society ΝΝΟ συνεργάζεται με το NDIS ώστε να προσφέρει προγράμματα
της Τοπικής Περιοχής Συντονισμού (LAC) στις ακόλουθες περιοχές της ΝΝΟ: Σίδνεϊ,
Νοτιοανατολικό Σίδνεϊ, Νοτιοδυτικό Σίδνεϊ το Central Coast και Hunter και New England.
Ο ρόλος του δικού σας LAC είναι να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε με το NDIS και να σας
βοηθήσει να καταλάβετε πως λειτουργεί το NDIS ώστε να έχετε περισσότερες επιλογές και
έλεγχο στην χρηματόδοτησή σας. Ο Συντονιστής LAC θα μπορεί επίσης να σας βοηθήσει
να έρθετε πιο κοντά στην τοπική σας κοινότητα.
Για να μάθετε πως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στη διαδρομή σας με το NDIS, μπορείτε να:
•
•

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://lac.vinnies.org.au
Συνδεθείτε με τη ομάδα του Facebook: ψάξτε για το Vinnies LAC στις ομάδες του Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ LAC ΤΟΥ ST VINCENT DE PAUL SOCIETY

VINNIES LAC

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 6 ΜΕ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Θα λάβετε την
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ
από το NDIS

Θα έχετε την
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
με τον LAC

Θα λάβετε το
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
από το NDIS

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ NDIS
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ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ 1 ΜΕ 2 ΜΗΝΕΣ

Θα ψάξετε για
ΠΑΡΟΧΟΥΣ
στην περιοχή σας

Οργανώνεται ο
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΑ MyGov
και myplace

Συντάσσονται
Συμφωνίες
Πάροχων
Υπηρεσιών

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΑΠΟ
9 ΜΕ 10 ΜΗΝΕΣ

Αρχίζετε να
χρησιμοποιείτε τη
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ

Εάν θέλετε
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ το
είδος της βοήθειας
προσπαθήστε
να ειδοποιήσετε
δίνοντας αρκετή
προθεσμία

Ελέγξτε να δείτε
πόσα ΧΡΗΜΑΤΑ
σας έχουν ΜΕΙΝΕΙ.
Βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε
τα χρήματά σας
αλλά μην κάνετε
σπατάλες!

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
4 ΜΕ 8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Θα λάβετε επιστολή
ή τηλεφώνημα
από το NDIS
σχετικά με την
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΑΣ

ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
με τον LAC

Θα λάβετε
το επόμενο
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ
από το NDIS.
Θα κάνετε νέες
συμφωνίες με τους
πάροχους
υπηρεσιών

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤOΝ LAC ΣΑΣ
VINNIES LAC

Ο LAC θα σας ρωτήσει:
•
•
•
•

Ποιες βοήθειες λαμβάνετε τώρα
Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον
Ποιες είναι οι νέες βοήθειες που απαιτούνται για φτάσετε αυτούς τους στόχους
Αυτές οι πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στη δήλωση συμμετοχής

Το πρόγραμμα σας και η χρηματοδότησή σας θα βασιστούν σε αυτές τις πληροφορίες

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
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Ο LAC σας θα σας ρωτήσει επίσης πως επιθυμείτε να γίνεται η διαχείριση της χρηματοδότησή σας.
Υπάρχουν 4 επιλογές:

1.

Διαχείριση από τον Οργανισμό
•
•

Ο οργανισμός NDIA πληρώνει του πάροχους υπηρεσιών
Θα χρειαστεί εσείς να επιλέξετε πάροχους υπηρεσιών που είναι εγκεκριμένοι από το NDIS

•

Ένα άτομο ή επιχείρηση (Διευθυντής Διαχείρισης Προγράμματος) πληρώνει του πάροχους από την
δική σου χρηματοδότηση.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιον πάροχο ταιριάζει στις ανάγκες σου, είτε είναι εγκεκριμένοι από
το NDIS είτε όχι.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος κρατά όλες τις αποδείξεις σε περίπτωση που το NDIS θελήσει να
δεις πως δαπανούνται τα χρήματα από τη χρηματοδότησή σου.

2.

Διαχείριση του Προγράμματος

•
•

3.

Διαχείριση από εσάς
•
•
•

4.

Εσείς από μόνοι σας πληρώνετε τους πάροχους από την χρηματοδότηση του NDIS
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον πάροχο ταιριάζει στις ανάγκες σας, είτε είναι εγκεκριμένοι
από το NDIS είτε όχι.
Θα πρέπει να κρατάτε τις αποδείξεις σε περίπτωση που το NDIS θελήσει να δει πως δαπανάτε τη
χρηματοδότηση.

Συνδυασμός

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μείγμα από τις παραπάνω επιλογές. Μιλήστε στην LAC σας για το ποια επιλογή
είναι καλύτερη για εσάς.

VINNIES LAC

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
Η χρηματοδότηση για υποστήριξη και βοήθεια χωρίζεται σε 3 κατηγορίες:
•
•
•

Βασική – για καθημερινή υποστήριξη, βοήθεια όπως η προσωπική φροντίδα και
κοινωνική υποστήριξη
Κεφάλαιο – για την αγορά αγαθών που ενδεχομένως χρειαστείτε, όπως αναπηρικό
αμαξίδιο, εφαρμοσμένη τεχνολογία ή τροποποιήσεις στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο
Αύξηση Ικανοτήτων – για την βελτίωση των δεξιοτήτων σας και ανεξαρτησία,
όπως εκπαίδευση για τη χρήση συγκοινωνίας, λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία

Το πρόγραμμά σας ίσως να μην συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες γιατί είναι σχεδιασμένο
να καλύπτει τις συγκεκριμένες ατομικές σας ανάγκες.
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον LAC σας σχετικά με το πρόγραμμα σας και τις
κατηγορίες υποστήριξης.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ
To NDIS υποστηρίζει τους ενήλικες με χρηματοδότηση για μεταφορά εάν δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν δημόσια συγκοινωνία όπως για παράδειγμα το λεωφορείο ή το τρένο. Αυτή η
χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα είδη μεταφοράς όπως ταξί, ή κοινοτικό
λεωφορείο. Εάν δικαιούστε, τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για
τα μεταφορικά για το σχολείο. Ζητήστε συμβουλή από τον LAC σας..
Εάν είστε δικαιούχοι, η χρηματοδότηση για μεταφορά θα εμφανίζεται στη βασική κατηγορία υποστήριξης
στο ατομικό σας πρόγραμμα του NDIS. Αντίθετα με τις άλλες χρηματοδοτήσεις για βοήθεια, τα
χρήματα για τη μεταφορά θα καταβάλλονται απ’ ευθείας στο λογαριασμό σας κάθε δεκαπενθήμερο.
Για να γνωρίζετε περισσότερα σχετικά με τη μεταφορά μιλήστε με τον LAC.

VINNIES LAC

Οι πάροχοι είναι άτομα ή επιχειρήσεις που εσύ επιλέγεις να σου παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια
σύμφωνα με το πρόγραμμα NDIS. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος υποστήριξης, ένας λογοθεραπευτής ή
υπηρεσία μετατροπής του σπιτιού. Ποιοι θα είναι οι πάροχοι είναι πάντα δική σου επιλογή.
Υπάρχει μια λίστα με τα ονόματα όλων των εγκεκριμένων από το NDIS πάροχων, που μπορείτε να
τους βρείτε στα:
•
•
•

www.mycarespace.com.au
Εντοπισμός Πάροχων στην Διαδικτυακή Πύλη των συμμετεχόντων
Στον Ιστότοπο του NDIS

ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
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Μπορείτε να λάβετε βοήθεια για να βρείτε πάροχους στην περιοχή σας, μιλώντας με:
•
•
•
•
•

Με ίδια άτομα σαν εσάς στις ομάδες καθοδήγησης
Άλλους συμμετέχοντες στο NDIS
Την συντονίστριά σας LAC
Άτομα στην κοινότητά σας
Φίλους και οικογένεια

Οι πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι και εγκεκριμένοι από το NDIS δεν μπορούν να
χρεώσουν περισσότερα από αυτά που προβλέπει ο Οδηγός Χρεώσεων του NDIS.
Δείτε: https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment
Οι Πάροχοι που δεν είναι εγκεκριμένοι από το NDIS δεν είναι υποχρεωμένοι να
ακολουθήσουν τον Οδηγό Χρεώσεων του NDIS. Μπορείτε να ρωτήσετε για τις χρεώσεις
τους και να λάβετε εκτιμήσεις κόστους και από άλλους πάροχους ώστε να πετύχετε την
καλύτερη τιμή έναντι καλύτερης υπηρεσίας.

VINNIES LAC

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ MyGov
Θα απαιτηθεί να ανοίξετε διαδικτυακό λογαριασμό στο MyGov για
να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σας στο NDIS.
Ο λογαριασμός στο MyGov σας προσφέρει ασφαλή πρόσβαση
στο myplace, που είναι η διαδικτυακή σας πύλη στο NDIS.
Αυτά είναι τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε
το λογαριασμό MyGov:
•
•
•
•

Συζητήστε με ένα έμπιστο φίλο, μέλος της οικογένειας
ή κοινοτικό υπάλληλο που γνωρίζει από κομπιούτερ.
Μιλήστε στην LAC σας
Καλέστε την γραμμή βοήθειας του MyGov
Επισκεφθείτε ένα γραφείο του Σέντερλινκ.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε
κομπιούτερ, προσπαθήστε
να επισκεφθείτε την τοπική
σας βιβλιοθήκη, ένα γραφείο
του Σέντερλινκ, Πάροχους
Υπηρεσιών Εγκατάστασης
στην Αυστραλία ή ένα
κοινοτικό κέντρο τα
οποία συνήθως διαθέτουν
κομπιούτερ για δημόσια
χρήση. Να θυμόσαστε να
κάνετε αποσύνδεση από
το κομπιούτερ όταν έχετε
τελειώσει και φεύγετε ώστε

να διασφαλίσετε ότι τα
προσωπικά σας δεδομένα
είναι σε ασφαλή θέση.
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Εάν ήδη έχετε λογαριασμό MyGov
Εάν δεν έχετε εδώ παραθέτουμε τα βήματα για να δημιουργήσετε έναν.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Πηγαίνετε στον ιστότοπο
my.gov.au και επιλέξτε
«Create a MyGov account»

Κατόπιν θα χρειαστεί να
συμφωνήσετε με τους όρους
λειτουργίας του MyGov
Μπορείτε να διαβάσετε τους
όρους πρώτα και μετά επιλέξτε
«συμφωνώ» ‘I agree’.

Γράψτε την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση στο πεδίο που σας δίνεται
Εάν ήδη έχετε λογαριασμό MyGov
για τον εαυτόν σας και ανοίγετε
λογαριασμό για κάποιον άλλον
που φροντίσετε θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε διαφορετική
ηλεκτρονική διεύθυνση για αυτούς

VINNIES LAC

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΒΗΜΑ ΕΚΤΟ

Μια σειρά από αριθμούς (ένας
κωδικός) θα σας σταλθεί στην
ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Αυτός ο κωδικός είναι για την
ασφάλεια σας ώστε να διασφαλιστεί
ότι μόνο εσείς έχετε πρόσβαση
στον λογαριασμό σας MyGov
Εισάγετε αυτόν τον κωδικό
στο πεδίο που παρέχεται.
Μετά επιλέξτε το «Next».

Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε
κινητό τηλέφωνο, τότε επιλέξτε
‘Skip this step’.

Δημιουργήστε ένα κωδικό
πρόσβασης (password) για
τον λογαριασμό σας MyGov.
Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει
να έχει 7 χαρακτήρες, και να
περιλαμβάνει τουλάχιστον 1
αριθμό και ένα γράμμα.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
και επιλέγετε «Next»
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ΒΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
Κατόπιν, θα χρειαστεί να επιλέξετε 3 μυστικές
ερωτήσεις από τη λίστα ή μπορείτε να δημιουργήσετε
τις δικές σας ερωτήσεις.
Αυτό γίνεται επίσης για να παραμένει ο λογαριασμός
σας ασφαλής.
Να θυμάστε να γράψετε τις ερωτήσεις σε χαρτί και
να το τοποθετήσετε σε ένα ασφαλές μέρος.

Τώρα, ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
και είστε έτοιμοι να συνδεθείτε με υπηρεσίες.
Για προστασία των ιδιωτικών σας δεδομένων και
για ασφάλεια, πάντα να επιλέγετε το «Sign out»
(αποσύνδεση) που βρίσκεται στην πάνω δεξιά
γωνία της οθόνης όταν έχετε τελειώσει με τη
χρήση του λογαριασμού MyGov.

VINNIES LAC

Η Διαδικτυακή Πύλη των Συμμετεχόντων myplace είναι ένας ασφαλής ιστότοπος όπου
μπορείς να δεις το πρόγραμμά σου NDIS και να ελέγξεις πόσα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί
από τη χρηματοδότησή σου.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη διαδικτυακή πύλη για τη διαχείρισης των υπηρεσιών με τους
πάροχους και να ζητήσεις πληρωμές εάν διαχειρίζεσαι ο ίδιος/α το πρόγραμμά σου.
Μπορείς επίσης να έχεις πρόσβαση στην Πύλη myplace μέσω των ιστοσελίδων του mygov
ή του NDIS. Θα χρειαστείτε έναν κωδικό ενεργοποίησης ώστε να έχετε πρόσβαση στην πύλη
την πρώτη φορά. Το NDIS ή η Συντονίστριά σας LAC μπορούν να σας δώσουν αυτόν τον κωδικό.
Η LAC μπορεί να σας εξηγήσει πως να κάνετε τα ακόλουθα:
•
•
•
•

Χρήση της πύλης myplace
Ενημέρωση (ανανέωση) των στοιχείων σας
Να προσθέσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό στο myplace
Να ελέγξετε τα χρήματα στο NDIS

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την LAC εάν χρειάζεστε βοήθεια για να χρησιμοποιήσετε το myplace.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ MYPLACE
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Έτσι θα φαίνεται η πύλη myplace
στην οθόνη του κομπιούτερ σας

VINNIES LAC

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συμφωνία παροχής υπηρεσιών είναι μια γραπτή συμφωνία μεταξύ εσένα και του πάροχου
υπηρεσιών που έχεις επιλέξει. Περιγράφει πως, που, πότε και από ποιόν και με ποιο κόστος
(τιμή) θα σας παρέχονται οι υπηρεσίες.
Το συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα του NDIS.
Το πρόγραμμα σας NDIS καταγράφει τους πάροχους που σας προσεφέρουν υπηρεσίες.
Η συμφωνία παροχής υπηρεσιών αναφέρεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών και
πως εσείς επιλέγετε να δαπανήσετε τα χρήματά σας.
Το συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών είναι εύκολο να κατανοηθεί. Θα πρέπει να περιλαμβάνει
το ωριαίο κόστος και το συνολικό κόστος για την παροχή υπηρεσίας. Το ωριαίο ποσό βρίσκεται
στον Οδηγό Κόστους του NDIS. Η LAC θα σας δείξει πως να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Οδηγό.
Το συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει τι απαιτείται να
κάνετε εάν αποφασίσετε να σταματήσετε μια υπηρεσία. Συνήθως, θα χρειαστεί να δώσετε
προθεσμία (notice) 4 εβδομάδων αλλά μπορείτε να ζητήσετε μικρότερο χρονικό περιθώριο.
Ο πάροχος επίσης μπορεί να σας δώσει την ίδια προθεσμία εάν δεν μπορούν να σας παρέχουν
άλλο τις υπηρεσίες τους.
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Μπορείτε να ρωτήσετε τον πάροχό σας να μεταφράσει το συμφωνητικό στη γλώσσα σας ή να
σας το διαβάσει ένας διερμηνέας.
Ποτέ μην υπογράψετε ένα συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών εάν δεν το καταλαβαίνετε ή δεν είστε
ικανοποιημένοι με αυτό. Μην ξεκινήσετε μια υπηρεσία δίχως συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών.
Ο πάροχος ενδέχεται να σας ζητήσει μα δει το πρόγραμμα που έχετε με το NDIS. Δεν είστε
υποχρεωμένοι να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα στον πάροχο ή σε οποιονδήποτε άλλον.
Ωστόσο, απαιτείται να δείξετε στον πάροχο τους στόχους που έχετε βάλει στο πρόγραμμα
ώστε να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες θα χρειαστείτε.

VINNIES LAC

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
30

3 // ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

VINNIES LAC

Απάτη σημαίνει ότι άτομα ή επιχειρήσεις είναι ανέντιμοι για να λάβουν χρήματα.
Για παράδειγμα, ένας πάροχος μπορεί να σας χρεώσει για μια υπηρεσία που δεν σας
παρέχει ή για την οποία δεν έχετε συμφωνήσει.
Η Υπηρεσία NDIA έχει μια ειδική Ομάδας κατά της Απάτης η οποία ερευνά ανέντιμες
ενέργειες. Στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές
τους παραμένουν ασφαλείς.
Εάν υποπτευόσαστε οποιαδήποτε ανέντιμη ενέργεια από συμμετέχοντες στο NDIS,
πάροχους ή προσωπικό, εσείς πρέπει να επικοινωνήσετε με την NDIA και να κάνετε αναφορά.
Όλες οι καταγγελίες / αναφορές για παράνομες ενέργειες που γίνονται σε βάρος του NDIS
εκλαμβάνονται πολύ σοβαρά και ερευνώνται.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ NDIS
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Μπορείτε να καταγγείλετε απάτες ως ακολούθως:
•
•
•

Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: fraudreporting@ndis.gov.au
Τηλεφωνικά: 1800 650 717 (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεφωνική υπηρεσία
διερμηνέων (TIS) και να καλέσετε αυτόν τον αριθμό για να μιλήσετε στη γλώσσα σας)
Μιλήστε με την LAC

Η ασφάλεια των ατόμων
Εάν η LAC έχει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ή φροντίδα ενός παιδιού, ηλικιωμένου
ατόμου ή ατόμου με αναπηρία, είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει αυτές τις πληροφορίες
στις κυβερνητικές υπηρεσίες διότι αυτό προβλέπει ο νόμος.

VINNIES LAC

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αναγνωρίζουμε την σπουδαιότητα της προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής και των προσωπικών
σας πληροφοριών.
Ο οργανισμός St Vincent de Paul Society NSW είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τους νόμους που
προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των Αυστραλιανών
Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Νόμου περί Απορρήτου του 1988 (Cth).
Ο Οργανισμός (Society) δεσμεύεται επίσης από τις διατάξεις του Νόμου 2013 της Εθνικής
Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία για το τρόπο που χειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες.
Ο Οργανισμός, σε ορισμένες περιπτώσεις, χειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες βασιζόμενος
σε εξαιρέσεις που προβλέπονται από το Νόμο περί Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν σε
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Πρέπει να τηρούμε αυτούς τους νόμους ώστε τα προσωπικά σας στοιχεία να είναι πάντοτε ασφαλή.
Δεν μπορούμε να μοιραστούμε τις προσωπικά σας στοιχεία εάν δεν έχουμε την έγκρισή σας. Μπορείτε
να μας τηλεφωνήσετε ή να στείλετε μέηλ οποιαδήποτε στιγμή για να συζητήσουμε τα παρακάτω:
•
•
•
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Πως χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Πως διασφαλίζουμε την αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων
Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε

Για να αναφέρετε οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνήστε με τον
Αρμόδιο Υπάλληλο Προσωπικών Δεδομένων του οργανισμού St Vincent de Paul Society NSW:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ταχυδρομική Θυρίδα 5, Petersham ΝΝΟ 2049
Τηλέφωνο: (02) 9568 0262
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: privacy@vinnies.org.au
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το NDIS:
Τηλέφωνο: 1800 800 110
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: privacy@ndis.gov.au

VINNIES LAC

Ενόσω είστε πελάτης που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του NDIS καλύπτεστε
από τον Αυστραλιανό Νόμο Προστασίας Καταναλωτή.
Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) περιγράφει τα δικαιώματά
σας ως ακολούθως:
•
•
•
•

Έχετε το δικαίωμα να σας συμπεριφέρονται δίκαια
Το δικαίωμα να σας δίνουν σωστές πληροφορίες πριν αγοράσετε
Το δικαίωμα να ακυρώσετε προβληματικές υπηρεσίες
Το δικαίωμα επισκευής, ανταλλαγής ή την επιστροφή χρημάτων εάν κάτι δεν πάει καλά.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
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Αυτό περιλαμβάνει πράγματα όπως:
•
•
•

Γενικά προϊόντα (π.χ. είδη παντοπωλείου, ρούχα και αντικείμενα οικιακής χρήσης)
Προϊόντα που σχετίζονται με αναπηρία (π.χ. βοηθητική συσκευή ακοής ή βοηθήματα
κινητικότητας όπως ως περιπατητής, αναπηρικό αμαξίδιο ή μηχανοκίνητο σκούτερ)
Γενικές υπηρεσίες (π.χ. στέγαση, καθαρισμός, μαγειρική, προσωπική φροντίδα,
υπηρεσίες κηπουρικής ή τρόπος διαχείρισης των υπηρεσιών).

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την υπηρεσία ή το προϊόν, μπορείτε να κάνετε παράπονο
στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή της ΝΝΟ στο 13 32 20.

VINNIES LAC

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Έχετε δικαίωμα να κάνετε παράπονο εάν:
•
•
•
•

Δεν σας έχουν συμπεριφερθεί με δίκαιο τρόπο
Εάν δεν έχουν τηρηθεί τα δικαιώματα σας
Εάν σας έχουν κακοποιήσει ή κακομεταχειριστεί
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία

Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι για να υποβάλλετε ένα παράπονο:
Παράπονα αναφορικά με τον Συντονισμό του Προγράμματος της Τοπικής Περιοχής
•
•
•
•
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Προσωπικά: μιλώντας με την LAC σας ή άλλο άτομο που επικοινωνείτε
Με μέηλ: LACcomplaints@vinnies.org.au
Ταχυδρομικά: PO Box 5 Petersham NSW 2049
Τηλεφωνικά: 1800 795 626

Παράπονα αναφορικά με το NDIS ή για πάροχο υπηρεσίας
•
•
•

Προσωπικά στο τοπικό σας γραφείο του NDIA
Με μέηλ: feedback@ndis.gov.au
Τηλεφωνικά: 1800 800 110

Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε στους
•
•
•

Υπηρεσία Επίλυσης Παραπόνων και Παραπεμπτική Υπηρεσία – 1800 880 052
Συνήγορο του Πολίτη ΝΝΟ – τηλέφωνο: 02 9286 1000 ή www.ombo.nsw.gov.au
Εθνική Γραμμή Βοήθειας για άτομα με ειδικές ανάγκες που κακομεταχειρίζονται ή
παραμελούνται – 1800 880 052

VINNIES LAC

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έχω μία απορία σχετικά με το LAC

Το Πρόγραμμα Συντονισμού της
Τοπικής Περιοχής του St Vincent
de Paul Society ΝΝΟ

P: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au

Χρειάζομαι διερμηνέα

Εθνική Υπηρεσία Μεταφραστών &
Διερμηνέων (TIS)

P: 131 450
W: www.tisnational.gov.au

Θέλω να μιλήσω με κάποιν σχετικά με
το NDIS

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης
Ατόμων με Αναπηρίες

P: 1800 800 110
W: www.ndis.gov.au

Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον
πάροχο υπηρεσιών μου

Τον Συνήγορο του Πολίτη ΝΝΟ

P: 1800 451 524
E: nswombo@ombo.nsw.gov.au
W: www.ombo.nsw.gov.au

Εάν δεν είμαι ικανοποιημένος με τον
οργανισμό βοήθειας ατόμων με αναπηρίες
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης

Τον Ομοσπονδιακό Συνήγορο
του Πολίτη

P: 1300 362 072
E: ombudsman@ombudsman.gov.au
W: www.ombudsman.gov.au

Εάν δεν είμαι ικανοποιημένος από το
προϊόν ή την υπηρεσία που αγόρασα

Το Υπουργείο Προστασίας
Καταναλωτή ΝΝΟ

P: 13 32 30
W: www.fairtrading.nsw.gov.au

Θέλω βοήθεια να βρω υπηρεσία
συνηγορίας

Το Πρόγραμμα Συντονισμού της
Τοπικής Περιοχής του St Vincent
de Paul Society ΝΝΟ

P: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au

40

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέλω να οργανώσω πληροφοριακό
σεμινάριο για το NDIS στη γλώσσα μου

Το Πρόγραμμα Συντονισμού της
Τοπικής Περιοχής του St Vincent de
Paul Society ΝΝΟ

P: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au

Θα ήθελα να συνδεθώ με άλλα άτομα
που έχουν αναπηρίες

Τον Συνασπισμό Ποικιλομορφίας
και Αναπηρίας

P: 0431 430 871
E: info@ddalliance.org.au
W: www.ddalliance.org.au

Θα ήθελα να συνδεθώ με την κοινότητά Το Ability Links της ΝΝΟ
μου ή να λάβω βοήθεια πρόσβασης σε
κυβερνητικές υπηρεσίες

P: (02) 9572 9684 (Sydney)
(02) 4905 0700 (Newcastle)
E: Ability.Links@vinnies.org.au
W: www.abilitylinksnsw.org.au

Θα ήθελα να συνδεθώ με άλλους
πολυπολιτισμικούς οργανισμούς που
υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίες

Συνεργατική Εθνοτικών Κοινοτικών
Υπηρεσιών (ECSC)

P: 02 9569 1288
E: admin@ecsc.org.au
W: www.ecsc.org.au

Θα ήθελα να μιλήσω σε κάποιον από
τον οργανισμό για ιδιωτικά θέματα

Το Πρόγραμμα Συντονισμού της
Τοπικής Περιοχής του St Vincent de
Paul Society ΝΝΟ

P: 1800 794 934
E: LAC@vinnies.org.au
W: https://lac.vinnies.org.au

Θα ήθελα να μιλήσω σε κάποιον από το
NDIS για ιδιωτικά θέματα.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης
Ατόμων με Αναπηρίες

P: 03 5224 8348
M: 0472 827 784
E: privacy@ndis.gov.au

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LAC ΤΟΥ VINNIES

Για να βρείτε όλα τα γραφεία LAC του Vinnies και για
να μάθετε για τις εκδηλώσεις των LAC μπορείτε να:
www

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://lac.vinnies.org.au
Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook: Ψάξτε στο Facebook, ‘Vinnies LAC’ κάτω από τα ‘Groups’
Τηλεφωνήστε μας: 1800 794 934
(για διερμηνέα τηλεφωνήστε στο 131 450, και στη συνέχεια ζητήστε το 1800 794 934)
Στείλτε μας μέηλ στο: LAC@vinnies.org.au
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