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Kendi Planlarını Yöneten Katılımcılar 
için Koruyucu Önlemler 
Tüm NDIS katılımcıları istedikleri sağlayıcıyı ve desteklerinin nasıl sağlanacağını seçebileceklerdir. 

Kimi katılımcılar kendileri için kendi planlarındaki destekleri işletmeyi de kararlaştırabilir, bunu kendileri 

için yapmalarını başkalarından (bir plan temsilcisi) isteyebilir veya kayıtlı bir plan yöneticisini kullanabilir. 

Bu plan yönetimi seçeneklerinden herhangi biri özyönetim olarak kabul edilir. Bu, NDIA’nın katılımcının 

desteklerini satın alması ve yönetmesinden sorumlu olması için NDIA ve katılımcının anlaşmaya varma 

durumuna karşıtlık oluşturur. 

NDIA’nın onlar için planlarını yönetmesini seçen kişiler, çalışanların güvenlik incelemesinden geçme 

zorunluluğunu, şikâyet işlemlerini, sınırlayıcı uygulamaların kullanılması üzerindeki denetimi ve 

hükümetlerce kabul edilen diğer önlemleri içeren, kayıtlı sağlayıcılar kullanma korumasına sahip 

olacaktır. 

Şu anda NDIS Yasası kapsamında özyönetim katılımcıları, desteklerini, NDIS’nin kayıtlı destek sağlayıcısı 

olsun veya olmasın, istedikleri kişiden almayı seçebilirler. Kendi desteklerinin tamamını veya bir kısmını 

yönetenler için anahtar soru, uygulanacaksa, ne gibi niteliklerin ve koruyucu önlemlerin uygulanması 

gerektiğidir. 

Kendi planlarını yöneten katılımcılar için koruyucu 
önlemlerini oluşturma seçenekleri 

Kendi planlarının idari ve mali unsurlarını yönetebilecek birçok katılımcı vardır ama bazı nitelik ve 

koruma önlemlerinin var olduğunu bilmeleri durumunda kendilerinden daha fazla emin olurlar. Kendi 

planlarını yönetenlere yardımcı olmak için üç geniş seçenek göz önüne alınabilir. 

Seçenek 1: Kendi risklerini denetleyebilmeleri için katılımcıların yeteneğini 

oluşturmak  

Bu seçenek kapsamında insanlar istedikleri destek sağlayıcıyı seçmekte, (şu anda kendi kendini yöneten 

NDIS katılımcıları için deneme tesislerindekiler için olduğu gibi) herhangi bir sınırlama olmaksızın, özgür 

olacaklardır. Ancak, sağlayıcıları seçerken ve kendi planlarını yönetirken insanların iyi seçimler 

yapmalarına ve risk yönetiminde bulunmalarına yardımcı olmak için ekstra destek mevcut olacaktır. 

Katılımcılar, kayıtlı sağlayıcılar ve bunların getirebileceği ek güvenceler ile tescillenmekle bağlantılı 

kontrollerden geçmemiş tescilsiz sağlayıcılar arasında seçim yapabileceklerdir. 
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Seçenek 2: Belirli sağlayıcıların destek sunmalarının yasaklanması  

Bu seçenek, NDIA tarafından tescil edilmemiş sağlayıcılardan destek satın almayı seçenler için ek 

güvenlik düzeyi sağlar. Bu, ahlak dışı veya güvenilmez bireyler veya kuruluşlar hakkında merkezî bir 

kaynağa bildirimde bulunulabilecek, onları değerlendirebilecek ve bu tür bireylerin veya kuruluşların 

NDIS katılımcılarına destek sağlamasını engelleyebilecek bir kararın verilmesini kapsayan bir 

mekanizma oluşturmayı içerir. Bu tür bir programın kapsamı, zarar olasılığı ile bağlantılı belirli türlerde 

destek sağlayan kişi ve kuruluşlarla sınırlıdır. Sağlık işkolunda işleyen mevcut programlar gibi 

programları kopya etmeyecektir. 

Seçenek 2a: Olumsuz ruhsatlandırma programı 

Tescil olmayanlar da dâhil tüm sağlayıcılar, önerilen NDIS Davranış Kuralları’na (NDIA Sağlayıcı Sicili 

bilgilendirme belgesine bakın) tabidir. Bu Kurallarla tutarlı olmayacak şekilde hareket eden sağlayıcıların 

daha fazla destek sağlaması yasaklanabilir. Program, (ödemeleri NDIS fonları tarafından yapılsın veya 

yapılmasın) engellilikle ilgili tüm desteklere uygulanabilir veya sadece NDIS fonları ile satın alınan 

desteklerle sınırlandırılabilir. 

Seçenek 2b: Dışta bırakılan veya yasaklanan kişiler programı 

Bu seçenek kapsamında, işverenlerin, katılımcıları tehlikeye atacak şekilde davranan çalışanları 

bildirmesi gerekecektir. Bildirimler araştırılacak ve bu işkolunda çalışmalarının uygun olmadığı görülen 

kişiler bir dışta bırakılan kişiler listesine alınacaktır. Bireyleri belirli rollerde çalıştırma niyetinde olan 

kişilerin, birey işe başlamadan önce, dışta bırakılan kişiler listesine danışmaları gerekecektir. 

Özyönetimi olan bir NDIS katılımcısı bu listeyi kontrol edebilecektir, ama bu kontrol zorunlu olmayacaktır. 

Engelli bir kişi, bir çalışanı doğrudan işe alarak bir işveren olabilir, ama çalışanlar hakkında aynı şekilde 

bildirimde bulunması zorunluluğu olmayacaktır. 

Seçenek 3: Özyönetime sahip katılımcıların, onaylanmış veya NDIA tarafından 

taramadan geçirilmiş bir sağlayıcı kullanması gerekli olacaktır 

NDIS yasası kapsamında, özyönetime sahip katılımcılar, NDIA’de tescilli olsun veya olmasın, istedikleri 

kişiden destek alabilir. Bu seçenek bu uygulamayı değiştirebilir. Katılımcılar, desteklerini sağlaması için 

istedikleri kişiyi yine seçebileceklerdir, ama o kişi veya sağlayıcının NDIA’de tescilli olması gerekecektir. 

Bu seçenekle, özyönetimi olan katılımcıların da, tercih ettikleri sağlayıcının Daire tarafından tescillenmesi 

için bir işlemden geçmesi gerekecektir. NDIA, tescil işleminin bir parçası olarak, önerilen sağlayıcının, 

herhangi bir suç geçmişinden katılımcının haberdar olması için en düşük düzeydeki bir polis 

denetiminden geçmesini isteyebilir. 

Option 3a: Sınırlı koşullarla ayrı tescil işlemi:  

Bu yaklaşım kapsamında NDIA, hâlihazırda tescilli olmayan, ama özyönetimi olan katılımcıların, 

desteklerini almak üzere işe almak istedikleri sağlayıcılar için ayrı bir tescil işlemi oluşturacaktır. 

NDIA, tam anlamıyla tescilli değiller ise, belirli destek türleri için sağlayıcıların bu ikinci, daha sınırlı liste 

için onaylanmasını bir koşul haline getirecektir. 

Standart tescil işlemi ile uğraşmak yerine bu sağlayıcıların, geçmişlerinin NDIS katılımcıları için bir risk 

oluşturmadığından emin olmak üzere, suç geçmişi için taramayı temel alan bir geçmiş kontrolünden 

geçmesi gerekecektir. Ayrıca NDIS Davranış Kurallarına uymaları da gerekecektir.  

 
 



 

3 

Seçenek 3b: Tescil:  

Başka bir seçenek de, tüm NDIS katılımcılarının, NDIS kapsamında tescilli olan sağlayıcılardan destek 

almalarının gerekmesi olacaktır. Kendi planlarını yönetenlerce satın alınan desteklerle NDIA’nın 

katılımcılar adına elde ettiği destekler için zorunlu kılınan tescil koşulları arasında herhangi bir fark 

olmayacaktır. (‘NDIA Sağlayıcı Sicili’ bilgilendirme belgesine bakın). 

Seçenek 3c: İşe alınacak bireylerin taranması:  

Çalışanların, engellilerle kimi destek türlerinde çalışmaya başlamadan önce bireysel temiz kâğıdı 

(örn. polis kontrolleri, çocuklarla veya incinmeye açık kişilerle çalışma kontrolleri) almaları gerekecektir. 

Bir kişinin ilgili daireden temiz kâğıdı almaksızın NDIS katılımcılarına belirli türlerde destek sunması 

yasaya aykırı olacaktır. 

 

Sorular 

 Kendi planlarını yöneten kişiler ‘riski kendilerine ait olmak üzere’ temelinde (Seçenek 1), tescil 

edilmemiş destek sağlayıcıları seçebilmeli midir veya NDIS’in, tüm sağlayıcıların güvenilir ve yetkin 

olduğundan emin olma gibi bir özen gösterme yükümlülüğü var mıdır? 

 Kendi desteklerini yönetmek isteyen kişiler için en değerli yardım hangisi olabilir?  


