SSI (Интенационална друштвена
служба за помоћ у настањивању)
Информације, везе и изградња
способности (ILC)
Пружање подршке, јачање заједница

SSI
Information, Linkages
and Capacity Building (ILC)
Providing support, empowering communities

Serbian

ILC се бави изградњом инклузивних
заједница и повезивањем особа са
инвалидитетом са мрежама подршке и
помоћи у њиховој заједници.
Као координатор за локално подручје (LAC), SSI помаже
особама од 7 до 64 године да приступе Националноm
програму за осигурање особа са инвалидитетом (National
Disability Insurance Scheme- NDIS), као и другим услугама и
подршци у заједници.
Од 2014. године, SSI подржава људе са инвалидитетом,
њихове породице и неговатеље кроз низ иницијатива
заснованих у заједници, попут Ability Links и IgniteAbility®
Small Business Start-ups (мања старт-ап предузећа за развој
способности). Ми поседујемо обимно знање у пружању
услуга особама са инвалидитетом широм НЈВ-а кроз
стручност нашег особља и учесника и њихове везе са
локалним заједницама.
Без обзира да ли појединац испуњава услове за добијање
NDIS помоћи и подршке, пружаоци услуга SSI LAC могу
помоћи у изградњи вештина и знања учесника, породица
и неговатеља како би се повезали са редовним службама и
мрежама подршке у заједници.

Повезивање људи са информацијама и
подршком у заједници
ILC саветник ће помагати појединцима у приступу NDIS -у,
припремајући их за састанке NDIS-а и подржавати их да
идентификују личне циљеве и сазнају о подршци и помоћи која
им је на располагању у њиховој локалној заједници.
ILC саветници SSI-а поседују опширно локално знање и сарађују
са заједницама, подржавајући их да приме и укључују особе са
инвалидитетом и да им помажу у постизању њихових циљева.
Наши ILC саветници организују информативне састанке о
NDIS -у и LAC преко интернета или лично. Такође организују
радионице за изградњу способности како би образовали и
ојачали учеснике, њихове породице и старатеље и омогућили
да доносе боље информисане одлуке о својим плановима и
финансирању у оквиру NDIS-а.
ILC саветник ће помоћи људима у заједници да:

Разумеју и имају
приступ NDIS-у

Учествују у животу
заједнице

Разумеју како
NDIS сарађује са
другим државним
службама

Изграде постојеће
мреже подршке и
помоћи и створе
нове

Идентификују
циљеве и
планирају
будућност

Да ли желите детаљније
информације?
За више информација о услугама координације SSI-а на
локалном подручју и могућностима партнерства, идите на
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
ИЛИ
контактирајте SSI Intake Team тако што ћете:
Назвати 1800 960 975
између 10 ујутро и 4 после подне, од
понедељка до петка
ИЛИ

Послати мејл на lacfeedback@ssi.org.au
са својим предлозима и повратним информацијама
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Послати мејл на lac@ssi.org.au за опште информације

