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Το ILC αφορά κυρίως τη δημιουργία 
κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς και τη 
σύνδεση ατόμων με αναπηρία με δίκτυα 
υποστήριξης στην κοινότητά τους.

Ως Συντονιστής Τοπικής Περιοχής (LAC), η οργάνωση SSI 
υποστηρίζει άτομα ηλικίας 7 έως 64 ετών για να έχουν 
πρόσβαση στο National Disability Insurance Scheme (Εθνικό 
Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία - NDIS), καθώς 
και σε άλλες υπηρεσίες και μέσα στήριξης στην κοινότητα.
Από το 2014, η SSI έχει υποστηρίξει άτομα με αναπηρία, 
τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους μέσω μιας 
σειράς πρωτοβουλιών που βασίζονται στην κοινότητα, 
όπως οι Ability Links και IgniteAbility® Small Business 
Start-ups (Μικρές Νεοσύστατες Επιχειρήσεις). Διαθέτουμε 
εκτεταμένες γνώσεις στην παροχή υπηρεσιών αναπηρίας 
σε ολόκληρη τη ΝΝΟ μέσω της εμπειρογνωμοσύνης 
του προσωπικού μας και των συμμετεχόντων, και των 
συνδέσεών τους με τις τοπικές κοινότητες.
Ανεξάρτητα από το εάν ένα άτομο πληροί ή όχι τις 
προϋποθέσεις για να λαμβάνει υποστήριξη από το NDIS, 
οι πάροχοι SSI LAC μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και των γνώσεων των συμμετεχόντων, των 
οικογενειών και των φροντιστών τους για να συνδεθούν με 
γενικές υπηρεσίες και δίκτυα κοινοτικής στήριξης.



Σύνδεση ατόμων με πληροφορίες και στήριξη 
στην κοινότητα

Ένας Σύμβουλος ILC θα βοηθήσει άτομα να έχουν πρόσβαση 
στο NDIS, προετοιμάζοντάς τα για συναντήσεις NDIS και 
υποστηρίζοντάς τα ώστε να προσδιορίσουν προσωπικούς 
στόχους και να μάθουν για τα μέσα στήριξης που διατίθενται 
στην τοπική τους κοινότητα.
Οι Σύμβουλοι ILC της SSI γνωρίζουν καλά την τοπική περιοχή και 
συνεργάζονται με κοινότητες, υποστηρίζοντάς τις ώστε να είναι 
φιλικές και χωρίς αποκλεισμούς προκειμένου να βοηθήσουν τα 
άτομα με αναπηρία να επιτύχουν τους στόχους τους.
Οι σύμβουλοι ILC παρέχουν διαδικτυακές ή προσωπικές 
ενημερωτικές συνεδρίες για το NDIS και τις υπηρεσίες LAC. 
Πραγματοποιούν επίσης σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων 
για την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, των 
οικογενειών και των φροντιστών τους ώστε να λαμβάνουν πιο 
ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα σχέδιά τους στο NDIS 
και τη χρηματοδότησή τους από το NDIS.
Ένας Σύμβουλος ILC θα βοηθήσει άτομα στην κοινότητα να:

Κατανοήσουν και 
να αποκτήσουν 

πρόσβαση στο NDIS

Συμμετέχουν στην 
κοινοτική ζωή

Επεκτείνουν 
υπάρχοντα δίκτυα 

στήριξης και να 
δημιουργήσουν νέα

Κατανοήσουν πώς 
λειτουργεί το NDIS με άλλες 

Κυβερνητικές υπηρεσίες

Προσδιορίσουν τους 
στόχους τους και να κάνουν 

σχέδια για το μέλλον



Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
Συντονισμού Τοπικής Περιοχής της SSI και ευκαιρίες 
συνεργασίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination 
Ή 
επικοινωνήστε με την SSI Intake Team:

  Τηλεφωνώντας στο 1800 960 975  
μεταξύ 10πμ – 4μμ, Δευτέρα – Παρασκευή

 Ή

  Στέλνοντας email στο lac@ssi.org.au  
για γενικές ερωτήσεις

  Στέλνοντας email στο lacfeedback@ssi.org.au  
για να υποβάλετε οποιαδήποτε σχόλια
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