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Ο Καταστατικός Χάρτης των 
Φροντιστών της ΝΝΟ 
Παράρτημα 1 του Νόμου του 2010 περί (Αναγνώρισης) Φροντιστών 

1. Οι φροντιστές έχουν πολύτιµη συνεισφορά στην κοινότητα
α) Η ΝΝΟ αναγνωρίζει την πολύτιµη κοινωνική και οικονοµική συνεισφορά των φροντιστών στην 
κοινότητα. 
β) Οι φροντιστές θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα, επιλογές και ευκαιρίες µε τους 
υπόλοιπους Αυστραλούς. 
γ) Οι µοναδικές γνώσεις και εµπειρίες των φροντιστών θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να 
αναγνωρίζονται. 
δ) Η σχέση µεταξύ των φροντιστών και των ατόµων που φροντίζουν θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. 

2. Είναι σηµαντική η υγεία και η ευεξία των φροντιστών
α) Οι φροντιστές θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να απολαµβάνουν τη βέλτιστη υγεία και 
ευεξία και για να συµµετέχουν στην οικογενειακή, κοινωνική και κοινοτική ζωή, την απασχόληση 
και την εκπαίδευση. 
β) Οι φροντιστές θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να εξισορροπούν τον ρόλο τους ως 
φροντιστές µε άλλους ρόλους, όπως την εργασία και την εκπαίδευση.

3. Οι φροντιστές διαφέρουν µεταξύ τους και έχουν ατοµικές ανάγκες εντός και εκτός του
ρόλου τους ως φροντιστές 
α) Οι διαφορετικές ανάγκες των φροντιστών θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να 
αναγνωρίζονται στην πολιτική, τα προγράµµατα και την παροχή υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη 
την κουλτούρα και τη γλώσσα, την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία, την κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση, τον τόπο διαµονής, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισµό. 
β) Οι αξίες, η κληρονοµιά και οι έννοιες φροντίδας των Αβοριγίνων και των Νησιωτών του Στενού 
Τόρες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εκτιµούνται. 
γ) Οι πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι φροντιστές που µένουν σε αγροτικές και 
αποµακρυσµένες περιοχές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να αναγνωρίζονται. 
δ) Τα παιδιά και τα νέα άτοµα που είναι φροντιστές θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 

4. Οι φροντιστές είναι εταίροι στη φροντίδα
α) Οι επιλογές, οι απόψεις και οι ανάγκες των φροντιστών και των ατόµων που φροντίζουν θα πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, τον σχεδιασµό, την παροχή και την αναθεώρηση των 
υπηρεσιών που παρέχονται στα άτοµα που φροντίζουν. 
β) Οι φροντιστές θα πρέπει να παραπέµπονται και να βοηθούνται για να έχουν πρόσβαση στις 
κατάλληλες υποστηρίξεις και υπηρεσίες. 
γ) Η υποστήριξη για τους φροντιστές θα πρέπει να είναι έγκαιρη, να ανταποκρίνεται, να είναι 
κατάλληλη και προσβάσιµη. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
Νόμο 
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Νόμο 
στην ιστοσελίδα: 

https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers 

https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers



