
Φροντιστές που  
Βγαίνουν Χαμένοι 
Ενημερωτικό φυλ λάδιο

Αυτή είναι μια περίληψη αναφοράς που έγινε για 
λογαριασμό του NSW Carers Advisory Council 
(Συμβουλευτικό Συμβούλιο Φροντιστών ΝΝΟ).1

Στόχος της ήταν να διαπιστώσει αν οι φροντιστές ατόμων 
με αναπηρία κάτω των 65 ετών στερούνται την 
υποστήριξη από τότε που θεσπίστηκε το Εθνικό Σύστημα 
Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS) και, εάν ναι, ποιος την στερείται, 
γιατί την στερείται και τι μπορεί να γίνει σχετικά με αυτό. 
Φροντιστές είναι τα μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας 
και οι φίλοι που παρέχουν συνεχή και αναγκαία φροντίδα.

Οι περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης φροντιστών που 
χρηματοδοτούνται στη ΝΝΟ έπαψαν να λειτουργούν με την 
εισαγωγή του NDIS. Σταμάτησε επίσης και η χρηματοδότηση 
για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπαυλας Φροντιστών (NRCP) 
που χρηματοδοτούσε η Κοινοπολιτειακή Κυβέρνηση.

Μόνο περιορισμένες αναπληρωματικές υπηρεσίες 
διατίθενται μέσω της νέας Κοινοπολιτειακής Πύλης 
Φροντιστών (Commonwealth Carer Gateway).

Η αναφορά επικεντρώνεται σε τρεις ομάδες:

• 

• 

• 

Φροντιστές ατόμων με ήπια έως μέτρια αναπηρία.

Φροντιστές ατόμων με χρόνια ασθένεια που 
καταλήγει σε αναπηρία, ιδίως ατόμων με 
κυστική ίνωση ή σκλήρυνση κατά πλάκας.

Φροντιστές ατόμων που ζουν με προβλήματα 
ψυχικής υγείας (ιδίως εκείνους των οποίων τα 
προβλήματα είναι ήπια έως μέτρια ή σποραδικά).

Κύρια Πορίσματα και Προτάσεις
•

• 

 Περίπου 60.000 άτομα που είναι κύριοι 
φροντιστές ατόμων με αναπηρία στη ΝΝΟ 
χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη.

Το 74% των ατόμων με αναπηρία στη ΝΝΟ που 
χρειάζονται βοήθεια για την εκτέλεση καθημερινών 
δραστηριοτήτων δεν έχουν πρόσβαση σε πακέτο NDIS.

Αριθμός Ενεργών συμμετεχόντων στο NDIS στη ΝΝΟ σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της 
ABS για άτομα ηλικίας 0–64 ετών με αναπηρία που χρειάζονται βοήθεια (Δεκέμβριος 2019).

Περιοχή Σύδνεϋ Υπόλοιπη ΝΝΟ 

20,7%
Λαμβάνει NDIS

34,1%
Δεν έλαβε NDIS

79,3% 65,9%

• 

• 

Περισσότερα από 120.000 άτομα με αναπηρία στη 
ΝΝΟ αναφέρουν την ανάγκη για πιο επίσημη βοήθεια. 
Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στους φροντιστές.

Τα άτομα με αναπηρία στις τρεις ομάδες εστίασης 
αξιολογούνται συχνά ως μη δικαιούχοι για το NDIS παρά 

το γεγονός ότι είναι «δικαιούχοι» βάσει του Νόμου NDIS. 
Για παράδειγμα, λιγότεροι από το 13% των ατόμων 
με κυστική ίνωση που έχουν σοβαρούς λειτουργικούς 
περιορισμούς λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

• 

• 

• 

• 

Για να εξασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες 
των συμμετεχόντων, ότι ικανοποιούνται οι 
ανάγκες των φροντιστών και ότι τα σχέδια του 
NDIS είναι αποτελεσματικά και βιώσιμα, είναι 
αναγκαία η συμμετοχή των φροντιστών 
στις διαδικασίες αξιολόγησης του NDIS.

Οι φροντιστές πρέπει να αναγνωρίζονται σε 
σχέση με τις δικές τους ανάγκες, περιστάσεις, 
δεξιότητες και δυνάμεις, ανεξάρτητα από το αν 
δικαιούνται το NDIS τα άτομα που φροντίζουν.

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών 
παραπομπής μεταξύ του NDIS, της Πύλης 
Φροντιστών και των βασικών υπηρεσιών 
υποστήριξης είναι ουσιαστικής σημασίας. Η 
επάρκεια και η καταλληλότητα των υπηρεσιών της 
Πύλης Φροντιστών πρέπει να προσαρμόζονται 
ανάλογα με τις ανάγκες του φροντιστή.

Απαιτούνται πρόσθετες υπηρεσίες στη ΝΝΟ για την 
αντιμετώπιση των αναγκών των φροντιστών και των 
ατόμων με αναπηρία που παραμένουν εκτός του NDIS.

1 Η αναφορά συντάχθηκε από τους Timothy Broady, Centre for Social Research in Health, UNSW και Nicole Weber Consulting

Για την πλήρη αναφορά, Carers Missing Out A scoping study following the introduction of the National Disability Insurance 
Scheme, στείλτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: NSWCarersAdvisoryCouncilSecretariat@facs.nsw.gov.au
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