Треба вам помоћ у
приступу и разумевању
NDIS -а?
SSI координација на локалном подручју

Need help accessing and
understanding the NDIS?
SSI Local Area Coordination

Serbian

Ту смо да вам помогнемо
Интернационална друштвена служба за помоћ у настањивању
(Settlement Services International (SSI)) сарађује са Националном
службом за осигурање особа са инвалидитетом (National Disability
Insurance Agency - NDIA) у координацији локалних служби и услуга
у НЈВ-у.
Као координатор за локално подручје (LAC), SSI помаже особама
од 7 до 64 године да имају приступ Националноm програму за

осигурање особа са инвалидитетом (National Disability Insurance
Scheme - NDIS), као и другим услугама и подршци у заједници.

Подручја која покривамо:
SSI координише услуге на локалном подручју за становнике који
живе у Сиднеју и југозападном Сиднеју, укључујући овде наведена
подручја локалне управе:

Сиднеј

Југозападни Сиднеј

• Ashfield

• Bankstown

• Canada Bay

• Camden

• Leichhardt

• Campbelltown

• Marrickville

• Canterbury

• Strathfield

• Fairfield

• Sydney

• Liverpool
• Wingecarribee
• Wollondilly

Шта ми радимо
Помажемо
да разумете и
имате приступ
NDIS-у

Помажемо
да
спроведете
свој план

Прегледамо
ваш план

Помажемо
да разрадите
свој први NDIS
план

Вршимо
ревизију и
обновљамо
ваш план

Да бисте сазнали да ли испуњавате услове за помоћ у оквиру
NDIS -а, идите на
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible

Без обзира да ли испуњавате услове за
добијање подршке у оквиру NDIS-а , SSI LAC
ће вам помоћи да:

Разумете,
имате приступ
и самоуверено
користите
NDIS

Се повежете
са локалним
службама
подршке
у вашој
заједници

Разумете како
NDIS сарађује
са другим
државним
службама
укључујући
образовање,
здравство и
превоз

Пронађете
у локалној
заједници
подршку
која вам је
потребна

Контактирајте нас
Да ли имате неко питање или бисте желели да нам доставите
своје примедбе и мишљења? Наш тим за пријем је спреман да вам
помогне
SSI LAC тим за пријем је прва тачка контакта за све нове и
постојеће учеснике. Наши добро информисани службеници
за пријем су на располагању да пруже подршку учесницима
одговарањем на сва упитања успешно и ефикасно, размењујући
своја знања о NDIS -у и пружајући информације и подршку свима
који нас позову. Наш тим је такође на располагању да вам помогне
да нам доставите своја мишљења и примедбе о нашим услугама.

Можете да разговарате са једним од наших
службеника за пријем тако што ћете:
Назвати 1800 960 975
између 10 ујутро и 4 после подне, од понедељка до петка
ИЛИ
Послати мејл на lac@ssi.org.au за опште информације
Послати имејл на lacfeedback@ssi.org.au
са својим предлозима и повратним информацијама о
нашим услугама
За више информација о услугама SSI за локалну координацију
идите на
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

О SSI
SSI је организација заснована у заједници и друштвено
предузеће које подржава придошлице и друге Аустралијанце
да остваре свој пуни потенцијал. Ми сарађујемо са свим
људима који су искусили угроженост, укључујући избеглице,
људе који траже азил и културно и језички разнолике (CALD)
заједнице, како би изградили способности и омогућили им да
превазиђу неједнакост.

Са претежно двојезичном и међукултурном радном снагом,
која говори више од 90 различитих језика, наше услуге су
прилагођене појединцима и породицама како би искористиле
своје снаге, идентификовале своје приоритете и задовољиле
своје тренутне и будуће потребе.
Сарађујемо са свим разноликим заједницама, укључујући људе
абориџинског порекла и са острва Тореског мореуза, као и
културно и језички разноликог и LGBTQIA+ порекла.

ssi.org.au
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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 изграђивање
способности појединаца). Ми поседујемо обимно знање у
пружању услуга за особе са инвалидитетом широм НЈВ-а
кроз стручност нашег особља и учесника и њихове везе са
локалним заједницама.

