Be part of the

Multicultural Peer Network

The Multicultural Peer Network facilitates
FREE in-language, peer lead support networks
that aim to increase the independence, social and
community participation for people from culturally
and linguistically diverse (CALD) communities, people
with disability, their families and carers across NSW.
The peer to peer groups are designed to:

• Help improve social and community participation between
people with disability and the communities they live in

• Increase knowledge on mainstream and disability services
available to CALD communities, including the NDIS

• Support local communities in making informed decisions
about their own lives

• Provide helpful in-language resources to CALD communities
• Create opportunities where CALD communities can continue
learning and share information

• Provide ongoing contact for isolated CALD communities
• Train and employ paid Lived Experience Facilitators to
deliver five sessions throughout the year

The Multicultural Peer Support Network (MPN) is an initiative of
Settlement Services International (SSI). The project is funded by the
National Disability Insurance Scheme (NDIS) Information, Linkages and
Capacity Building (ILC) Program.

If you would like to know more
about the Multicultural Peer
Network or how you can connect
with a Peer Support group in your
area please contact
Susie Eve, SSI ILC Coordinator:
e seve@ssi.org.au
m 0403 597 303

Greek

Λάβετε μέρος στο

Πολυπολιτισμικό Δίκτυο
Αλληλοϋποστήριξης

Το Πολυπολιτισμικό Δίκτυο Αλληλοϋποστήριξης
(Multicultural Peer Network) στηρίζει ΔΩΡΕΑΝ, στη
γλώσσα σας, δίκτυα αλληλοϋποστήριξης ομοτίμων που
αποσκοπούν στην αύξηση της ανεξαρτησίας, κοινωνικής
και κοινοτικής συμμετοχής για άτομα από κοινότητες
ποικιλόμορφης πολιτισμικής και γλωσσικής προέλευσης
(CALD), άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες και τους
φροντιστές τους σε όλη τη ΝΝΟ.
Οι ομάδες αλληλοϋποστήριξης έχουν σκοπό να:

• Βοηθούν στη βελτίωση της κοινωνικής και κοινοτικής συμμετοχής μεταξύ των
ατόμων με αναπηρία και των κοινοτήτων στις οποίες ζουν

• Αυξάνουν την ενημερότητα για τις διαθέσιμες γενικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
αναπηρίας στις κοινότητες CALD, συμπεριλαμβανομένου του NDIS

• Υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για τη
ζωή τους

• Παρέχουν χρήσιμα πληροφοριακά μέσα στις κοινότητες CALD στη γλώσσα τους
• Δημιουργούν ευκαιρίες όπου οι κοινότητες CALD μπορούν να συνεχίσουν να
μαθαίνουν και να μοιράζονται πληροφορίες

• Παρέχουν συνεχείς επαφές για απομονωμένες κοινότητες CALD
• Εκπαιδεύουν και απασχολούν αμειβόμενους Διαμεσολαβητές Εμπειρίας Ζωής

(Lived Experience Facilitators) για να παρέχουν πέντε συνεδρίες καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους

Το Πολυπολιτισμικό Δίκτυο Αλληλοϋποστήριξης (MPN) είναι μια
πρωτοβουλία της Settlement Services International (SSI). Το πρόγραμμα
χρηματοδοτείται από το National Disability Insurance Scheme (NDIS)
Information, Linkages and Capacity Building (ILC) Program.

Αν θα θέλατε να μάθετε
περισσότερα για το
Πολυπολιτισμικό Δίκτυο
Αλληλοϋποστήριξης ή πώς
μπορείτε να συνδεθείτε με μια
ομάδα Αλληλοϋποστήριξης στην
περιοχή σας, επικοινωνήστε με
την Susie Eve, Συντονίστρια της
SSI ILC:
e seve@ssi.org.au
m 0403 597 303

