Ulusal Engellilik Sigortası Programı

Ulusal Bir Nitelik ve Koruma Çerçevesi
Geliştirilmekte olan nedir?
Federal, eyalet ve bölge hükümetleri, Ulusal Engellilik Sigortası Dairesi (National Disability Insurance
Agency - NDIA) ile birlikte, müzakere için, Ulusal Engellilik Sigortası Programı (National Disability
Insurance Scheme – NDIS) katılımcıları için ulusal anlamda tutarlı bir Nitelik ve Koruma sistemi
çerçevesi geliştirmiştir.
NDIS nitelik ve koruma sistemi, insanlara hedeflerine varmak üzere sorumlu riskler almaları için olanak
tanırken, NDIS desteklerinin güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

Niçin ulusal bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır?
Şu anki sistemler eyalet temeline dayanıp eyaletler ve bölgeler arasında farklılıklar oluştururken,
NDIS nitelik ve koruma çerçevesi (NDIS quality and safeguarding framework) tüm ülkede tutarlı olmayı
amaçlamaktadır.
Nitelik ve koruma için var olan düzenlemeler, hükümetler ve destek sağlayıcılar arasındaki fon
anlaşmalarını temel almaktadır. NDIS, bunun aksine, destekleri için seçim yapan tek tek katılımcılara fon
sağlamaktadır. Bu da bir nitelik ve koruma çerçevesi ihtiyacı yaratmaktadır çünkü sağlayıcıların niteliği
hakkında yargıda bulunup karar verecek olanlar, engelli kişiler olacaktır.

İlkeler
Nitelik ve koruma çerçevesini şu ilkeler şekillendirmiştir:








Seçim ve kontrol: NDIS, destekleri hakkında karar vermeleri amacıyla engelli kişiler için fırsatları
en üst düzeye çıkarmalıdır.
Risk-temelli ve kişi-merkezli yaklaşım: NDIS kapsamındaki koruyucular, kişinin karşı karşıya
olduğu gerçek risk düzeyi ile ilgili olmalıdır.
Yetenek varsayımı: NDIS tüm engellilerin karar verme ve seçme ve kontrol etme yeteneğine
sahip olduğunu varsaymalıdır.
Ulusal tutarlılık: nitelik ve koruma çerçevesi, insanlara, Avustralya’nın neresinde yaşıyor
olurlarsa olsunlar aynı korumayı sağlamalıdır.
Düzenlemeleri azaltmak/en aza indirmek: nitelik ve koruma çerçevesinin, üzerinde anlaşmaya
varılan nitelik ve koruma hedeflerine ulaşırken bireyler ve destek sağlayıcılar üzerinde yarattığı
ağırlık, mümkün olan en düşük düzeyde olmalıdır.
Yönetimsel yeterlilik: ulusal nitelik ve koruma sistemi iyi bir şekilde düzenlenmelidir.
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Çerçevenin unsurları nedir?
NDIS için nitelik ve koruma çerçevesini kurmak üzere bir araya gelecek olan bir takım farklı unsur vardır.
Danışma Belgesi’nde bu unsurlar üç çalışma alanı altında gruplandırılmıştır: Gelişimsel, Önleyici ve Düzeltici.

Gelişimsel (Developmental)
Gelişimsel çalışma alanı bireylerin kendi doğal korumalarını oluşturmakla ilgilidir. Haklarına ilişkin olarak
sağlam bilgisi olan ve sistemin nasıl çalıştığını anlayan, yaşamlarında başkalarından destek alan bir kişi,
bu doğal koruyucu unsurlar tarafından, hükümetlerin oluşturduğu bir güvenlik ağının yapacağından daha
iyi korunacaktır.
NDIS, katılımcılara istedikleri yaşamı yaşamaları için ihtiyaç duydukları destekler üzerinde seçim ve
kontrole sahip etken tüketiciler olmaları için yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu, katılımcıların, en iyi
destek sağlayıcılarını seçmek üzere onlara gerekli araçları verebilecek yüksek nitelikli bilgiye erişme
ihtiyacını duyacakları anlamını taşır.
Ayrıca bu, bireylerin, aile, arkadaşlar ve toplum gibi resmi ve gayrı-resmi destek ağlarını güçlendirmek
için son derece önemli olacaktır.

Önleyici (Preventative)
Engelli kişilerin zarar görmekten korunmalarını sağlamak için bazı ölçüler de gerekmektedir. Bu, NDIS
görevlilerinin, riskleri ve korumaları saptamaları için katılımcılarla birlikte çalışmalarını da içerebilir.
Önleyici ölçüler ayrıca sağlayıcıları, katılımcılara, yeteneklerini oluşturmaları amacıyla yardımcı olmak
gibi güvenlikli, yüksek nitelikli destekler sunmaları için özendirir ki bu, ön saftaki görevlileri eğitmeyi de
içerir. Bu ayrıca, NDIA’ya kayıt olmak için sağlayıcıların yerine getirmeleri gereken koşulları da içerir.

Düzeltici (Corrective)
Düzeltici çalışma alanı, meydana gelmelerinden sonra, olaylara karşılık verebilmeleri için katılımcıların
ve hükümetlerin yerine getirebilmelerinin gerektiği, örneğin şikâyetlere karşılık vermek gibi eylemleri
içerir. Düzeltici çalışma alanının başka bir anahtar unsuru, ciddi olaylar için plan yapma ve bunları
yönetmedir. 1 Nitelik ve koruma çerçevesinin ana konuları, NDIS kapsamında ödenen destekler
hakkındaki şikâyetlerin nasıl ele alınacağı ve ciddi olayların NDIS’de ne şekilde ele alınacağının
kararlaştırılmasıdır.
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Kimi yargı mercilerinde ‘önemli olaylar’ da denilen ‘ciddi olaylar’, insanların veya mülklerin güvenliğini tehdit
eden olaylardır. Ciddi bir olay bir katılımcının ölümü veya ciddi şekilde yaralanması; bir katılımcının cinsel veya
fiziksel saldırıya uğradığı iddiası veya gerçeği; bir katılımcının mülke önemli ölçüde zarar vermesi veya başka bir
kişiyi ciddi şekilde yaralaması; veya bir katılımcıyı ya da NDIS’yi yüksek düzeyde olumsuz bir kamu incelemesine
konu etme olasılığına sahip bir olay olabilir. (Danışma belgesinin 1’inci Bölümü’ne bakın)
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Kimi Zorlu Konular
Önerilen nitelik ve koruma çerçevesinin, düzenleyici etkisi olması beklenen beş belirli unsuru vardır ki bunlar
için bir dizi seçenek geliştirilmiştir. Bunlar şöyle sıralanır:






NDIA Sağlayıcı Sicili
Şikâyetleri Ele Alma Sistemleri
Görevlilerin Katılımcılarla Çalışmaları için Güvenilir Olmasını Sağlamak
Kendi Planlarını Yöneten Katılımcılar için Koruyucu Unsurlar
NDIS Tarafından Fonlanan Desteklerde Kısıtlayıcı Uygulamaları Azaltmak ve Ortadan Kaldırmak

Bu konuların her birine ilişkin bilgilendirme belgesi DSS Online Engagement Platform sitesinde mevcuttur.

Nasıl kayılımda bulunabilirsiniz?
Ulusal Nitelik ve Koruma çerçevesi hakkındaki görüşlerinizi dinlemek isteriz.
Danışma belgesinin tamamına ulaşmak veya yazılı bir görüş bildirmek için DSS Online Engagement Platform
sitesini ziyaret edin.
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