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Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων  

με Αναπηρία - Πληροφορίες 
Το Σχέδιο της ΝΝΟ για Κοινωνική Ένταξη Ατόμων με Αναπηρία υποστηρίζει τη 
δέσμευση της κυβέρνησης της ΝΝΟ για εξάλειψη συστηματικών και συμπεριφορι-
στικών ορίων, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν μια καλύτερη ευκαιρία να 
ζήσουν μια ζωή με νόημα και να απολαύσουν τα πλήρη οφέλη της ένταξης στην 
κοινωνία. Η επίτευξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς είναι ένα μακροπρόθεσμο 
όραμα που θα απαιτήσει επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και της ευρύτερης 
κοινότητας. 

Στη ΝΝΟ υπάρχουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια άτομα που ζουν με κάποια 
αναπηρία. Η αναπηρία προκαλείται από διάφορες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
πνευματικών, σωματικών, γνωστικών, αισθητηριακών, νευρολογικών διαταραχών ή 
ψυχικών ασθενειών. Αυτό που έχουν κοινό είναι το μειονέκτημα και οι διακρίσεις 
που βιώνουν πολλοί ως αποτέλεσμα. 

Ως κοινωνία, είμαστε δυνατότερη με ένα ευρύ φάσμα απόψεων και προοπτικών και 
ως σύνολο εμπλουτιζόμαστε με δραστηριότητες που προβάλλουν την ένταξη. Η 
ένταξη μειώνει τη μειονεκτικότητα, την απομόνωση και τις διακρίσεις. Έχει 
εκτεταμένες θετικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης 
της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Αυτές οι 
επιπτώσεις είναι αισθητές πέρα από το άτομο, με τις οικογένειες και την ευρύτερη 
κοινότητα να επωφελούνται όλοι σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. 

Αν και αναγνωρίζεται η ανάγκη για μια πιο περιεκτική ΝΝΟ, έχουμε ακόμα να 
διανύσουμε μακρύ δρόμο. Είναι καιρός η κυβέρνηση, η κοινότητα, οι επιχειρήσεις 
και τα άτομα με αναπηρία να συνεργαστούν για να κάνουν πραγματικότητα μια 
περιεκτική ΝΝΟ.  

Ιστορικό 

Η έναρξη του ταξιδιού προς αυτό το Σχέδιο της ΝΝΟ για Ένταξη Ατόμων με 
Αναπηρία ήταν η επικύρωση από την Αυστραλία της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD), το 2008. Αυτό 
σηματοδότησε τη δέσμευση όλων των επιπέδων διακυβέρνησης για εξάλειψη των 
εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Αυτό ακολουθήθηκε το 2010 
από την Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία που καθορίζει ένα 10ετές εθνικό 
σχέδιο για υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την UNCRPD. 

Οι δεσμεύσεις αυτές οδήγησαν σε μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων για συμπεριφορι-
στική μεταβολή σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και στις κοινότητες, για να 
προχωρήσουν πέρα από τη φιλανθρωπία και να αναλάβουν μια προσέγγιση με 
βάση τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της 
κοινωνίας. 
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Στη ΝΝΟ αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Νόμο του 2014 περί Κοινωνικής Ένταξης 
Ατόμων με Αναπηρία, και βάσει αυτού, το Σχέδιο της ΝΝΟ για Κοινωνική Ένταξη 
Ατόμων με Αναπηρία. 

Στόχοι Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρία 

Το σχέδιο της ΝΝΟ για Κοινωνική Ένταξη Ατόμων με Αναπηρία παρέχει 
κατεύθυνση στην Κυβέρνηση και ένα πλαίσιο για εταιρική σχέση με άτομα με 
αναπηρία, με βασικές υπηρεσίες και μέλη της κοινότητας. Θα λειτουργεί παράλληλα 
με το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας, αυξάνοντας την προσβασιμότητα σε 
βασικές υπηρεσίες και σε κοινοτικές εγκαταστάσεις στη ΝΝΟ. 

Το Σχέδιο καθορίζει τους στόχους της κυβέρνησης για: 

1. Να αναπτύξει θετικές κοινωνικές στάσεις και συμπεριφορές 

Η στάση της γενικής κοινότητας απέναντι στα άτομα με αναπηρία έχει αναφερθεί ως 
το μοναδικό μεγαλύτερο εμπόδιο για πλήρη ένταξη. Η αρνητική στάση μπορεί να 
επηρεάσει τις ζωές των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, την απασχόληση και 
τη κοινωνική συμμετοχή. Στάσεις απέναντι στην αναπηρία μπορεί να αλλάξουν με 
την πάροδο του χρόνου. Με ένα συνδυασμό μεγάλων δημόσιων εκστρατειών και 
τοπικών πρωτοβουλιών, οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με 
την αναπηρία και πως τα λόγια και οι πράξεις τους παίζουν ρόλο. 

2. Να δημιουργήσει βιώσιμες κοινότητες 

Βιώσιμες κοινότητες είναι χώροι όπου οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν, 
να μάθουν, να εργαστούν και να παίξουν όπως θέλουν. Η φυσική προσβασιμότητα 
είναι σημαντική, αλλά βιώσιμες κοινότητες αφορούν επίσης στην ευκαιρία για 
κοινωνική δέσμευση, προσωπικές και επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αίσθηση 
ασφαλείας και συμπερίληψη στην κοινωνική δραστηριότητα. 

3. Να στηρίξει την πρόσβασης σε ουσιώδη απασχόληση 

Τα άτομα με αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια ψάχνοντας για εργασία, 
μέσω της διαδικασία πρόσληψης και στο χώρο εργασίας. Η άρση αυτών των 
εμποδίων απαιτεί από τους εργοδότες να λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες και τις 
ανάγκες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και να εκτιμήσουν τις θετικές 
πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν για παροχή προσιτών συνεντεύξεων 
πρόσληψης, λογικές προσαρμογές του χώρου εργασίας και ευκαιρίες 
επαγγελματικής εμπειρίας. 

4. Να βελτιώσει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες μέσω βελτίωσης  
συστημάτων και διαδικασιών 

Τα συστήματα και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
στην κοινότητα μπορεί να είναι περίπλοκα. Πολύ περισσότερο για άτομα με 
αναπηρία. Απλές εργασίες, όπως να βγάλει άδεια οδήγησης μπορεί να είναι 
δύσκολη και δαπανηρή για ένα άτομο με αναπηρία. Είναι ευθύνη του κάθε 
Υπουργείου της Κυβέρνησης της ΝΝΟ, των Δημαρχιών και των κοινοτικών και 
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επιχειρηματικών οργανώσεων, να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν ισότιμη πρόσβαση 
σε πληροφορίες και υπηρεσίες. 

Πώς θα συμμετέχουν άτομα με αναπηρία; 

Το Σχέδιο αναγνωρίζει ότι οι στόχοι είναι μακροπρόθεσμοι, και ότι το Σχέδιο θα 
πρέπει να εξελιχθεί σε απάντηση σχολίων και του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. 
Στο πλαίσιο κάθε στόχου, υπάρχουν πολλές άμεσες ενέργειες, μαζί με άλλους 
τομείς για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα άτομα με αναπηρία συνέβαλαν στην ανάπτυξη 
του Σχεδίου μέσω διαβούλευσης η οποία παρείχε στοιχεία για τους τομείς δράσης. 
Η συνεχής συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία είναι κρίσιμης σημασίας για  να 
σχεδιαστούν οι λεπτομέρειες των ενεργειών και να επανεξεταστούν οι 
προτεραιότητες και να  προσδιοριστούν περαιτέρω τομείς εστίασης. 

Πώς θα μετρηθεί η επιτυχία του σχεδίου; 

Τελικά, η επιτυχία του Σχεδίου θα είναι εμφανής από τον αντίκτυπο που θα έχει στις 
ζωές των ανθρώπων. Θα υπάρξει μια σειρά από ευκαιρίες για άτομα με αναπηρία 
να παρέχουν συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις του. 

Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αναπηρίας ΝΝΟ, την υπάρχουσα Διυπουργική 
Επιτροπή ΝΝΟ και άλλους σημαντικούς παράγοντες, η Κυβέρνηση της ΝΝΟ, θα 
αναπτύξει ένα πλαίσιο διοίκησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης για αναφορά 
σχετικά με την πρόοδο των δράσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
Ατόμων με Αναπηρίες. 

Μια ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου θα παρέχεται στον Υπουργό 
για την Αναπηρία, και θα τίθεται στη διάθεση του κοινού. 

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα ή να λάβω μέρος; 

Τηλέφωνο 1800 782 306 

Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης 1300 555 727 ή με δωρεάν κλήση 1800 555 

660 

Υπηρεσία Μεταφράσεων και Διερμηνείας 131450 

Email NSWDIP@facs.nsw.gov.au 

Web address http://www.facs.nsw.gov.au/dip 
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