
 
 

 

Τι πρέπει να γνωρίζω για τις Πληροφορίες, 

Διασυνδέσεις, και Ανάπτυξη Ικανοτήτων (ILC)  

Πληροφοριακό Φυλλάδιο 

 

 
 

Σεπτέμβριος 2015 Κύρια σημεία: 

 Οι Πληροφορίες, Διασυνδέσεις και Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Information, Linkages 

and Capacity Building - ILC), είναι ένα σημαντικό μέρος του Εθνικού 

Συστήματος Ασφάλισης Αναπηρίας (National Disability Insurance Scheme - 

NDIS). 

 Το ILC με την παροχή πληροφοριών, εκπαίδευσης και υποστήριξης θα εξασφαλίσει 

σε άτομα με αναπηρίες πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.  

 Το ILC θα σας βοηθήσει επίσης να μεταφερθείτε στο NDIS. 

Το NDIS θα σας προσφέρει περισσότερες επιλογές και έλεγχο σχετικά με την υποστήριξη 

που λαβαίνετε και τον τρόπο που τη λαβαίνετε. 

Το παρόν πληροφοριακό φυλλάδιο εξηγεί πως το ILC θα σας παρέχει πληροφορίες, 

εκπαίδευση και υποστήριξη για να σας βοηθήσει με την πρόσβασή σας στις βασικές 

υπηρεσίες καθώς και πώς να προετοιμαστείτε για το NDIS. Οι υπηρεσίες αυτές 

ονομάζονται Πληροφορίες, Διασυνδέσεις και Ανάπτυξη Ικανοτήτων. 

Τι σημαίνει Πληροφορίες, Διασυνδέσεις και Ανάπτυξη Ικανοτήτων; 

Η υποστήριξη για πολλά άτομα με αναπηρία, ξεκινάει με την εύκολη πρόσβασή τους σε 

πληροφορίες. Δηλαδή, να γνωρίζουν από πού να ζητήσουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες 

υποστήριξης και πώς να λαβαίνουν υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν στην κοινότητα.  

Το ILC αναφέρεται στην υποστήριξη και στις υπηρεσίες που σας βοηθούν:  

 Να βρείτε τις υπηρεσίες υποστήριξης που υπάρχουν στην τοπική σας κοινότητα. 

 Να έχετε πρόσβαση σε υποστήριξη ή να λάβετε μέρος στις τοπικές κοινοτικές 

δραστηριότητες όπως, σε σπουδές, αθλητισμό, κοινωνικές σχέσεις και σε άλλα 

ενδιαφέροντα μέσω των Συντονιστών της Τοπικής Περιοχής (Local Area 

Coordinators). 

 Να αποκτήσετε ατομικές ικανότητες μέσω της υποστήριξης όπως παροχή 

συμβουλών, υποστήριξη από συνανθρώπους και ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

 Πρόσβαση σε πληροφορίες, εκπαίδευση και υποστήριξη για τις βασικές και 

κοινοτικές υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή σας.  

Αυτό θα επιτευχθεί με το συντονισμό και την προώθηση των δεσμών ανάμεσα στο NDIS 

και στις υπηρεσίες εντός των τοπικών κοινοτήτων. 

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και να επωφεληθεί από το ILC; 

Όλοι όσοι έχουν κάποια αναπηρία, οι οικογένειές και οι φροντιστές τους μπορούν να έχουν

πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης του ILC. Συμπεριλαμβάνονται και άτομα που 

μπορεί να μη χρειάζονται το προσωπικό πακέτο υποστήριξης κάτω από το NDIS. 

 

Πώς θα με βοηθήσει το ILC κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του 

NDIS στη NSW; 

Το ILC θα σας βοηθήσει παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, πόρους και υποστήριξη 

καθώς θα πλησιάζει η ημερομηνία ανάπτυξης στην περιοχή σας. Το ILC θα είναι διαθέσιμο 

προ της ημερομηνίας ανάπτυξης για την προετοιμασία του NDIS και την υποστήριξη στην 

κοινότητα.  
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη του NDIS στη NSW 

επισκεφθείτε το www.ndis.nsw.gov.au  


