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Εισαγωγή 
Η συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία διασφαλίζοντας ότι τα 
δικαιώματά τους διατηρούνται, προωθούνται και εκτιμώνται. Η συνηγορία δικαιωμάτων μπορεί να 
επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν ενεργά σε αποφάσεις και διαδικασίες, που 
προάγουν τα δικαιώματα, την ευεξία και τα συμφέροντά τους. Για ορισμένα άτομα με αναπηρία αυτό 
περιλαμβάνει την υποστήριξη από υπηρεσίες συνηγορίας δικαιωμάτων για να συμμετάσχουν στις 
αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, ειδικά σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
υποστήριξη και να συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητές τους. 

Το National Disability Advocacy Framework 2022-25 (το Πλαίσιο) είναι μια κοινή δέσμευση για τη 
συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, των πολιτειών και 
των επικρατειών για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες συνηγορίας δικαιωμάτων 
για όλα τα άτομα με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο. Το Πλαίσιο θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις να 
εργαστούν προς την ευθυγράμμιση των υπηρεσιών συνηγορίας δικαιωμάτων και των προτύπων για τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων και της πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. 

Το 2008, οι Υπουργοί Αναπηρίας ζήτησαν από τους αξιωματούχους της Κοινοπολιτείας, των πολιτειών 
και των επικρατειών να αναπτύξουν ένα εθνικά συνεπές πλαίσιο συνηγορίας δικαιωμάτων που θα 
κάλυπτε την ατομική και συστημική συνηγορία δικαιωμάτων, κοινούς ορισμούς και επιθυμητά 
αποτελέσματα και ζητήματα δεδομένων. Το National Disability Advocacy Framework (το Πλαίσιο του 
2012) καθόρισε βασικά αποτελέσματα για να καθοδηγήσει την παροχή συνηγορίας δικαιωμάτων για 
άτομα με αναπηρία και να προωθήσει μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ  των προγραμμάτων συνηγορίας 
δικαιωμάτων που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση. 

Το Πλαίσιο του 2012 αναθεωρείται μέσω της διαβούλευσης με άτομα με αναπηρία, για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή της Australia’s Disability Strategy 2021-2031 (Στρατηγική). Η Στρατηγική 
αναγνωρίζει ότι η συνηγορία δικαιωμάτων βοηθά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων 
και στην υπέρβαση των φραγμών για την ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Ο Τομέας 
Αποτελεσμάτων  της Ασφάλειας, Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης σύμφωνα με τη Στρατηγική 
αναγνωρίζει ότι η συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας είναι ένας σημαντικός τρόπος για να 
μπορέσουν και να υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρία να προστατεύσουν και να προασπίσουν τα 
δικαιώματά τους. Αυτός ο Τομέας Αποτελεσμάτων στοχεύει να διασφαλίσει ότι «τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία προωθούνται, υποστηρίζονται και προστατεύονται και τα άτομα με αναπηρία 
αισθάνονται ασφαλή και απολαμβάνουν ισότητα ενώπιον του νόμου». Αυτή η δήλωση 
αποτελέσματος είναι η βασική αρχή στην οποία βασίζεται το Πλαίσιο.  

Εφαρμογή  
Το Πλαίσιο θα υποστηρίζεται από ένα σχέδιο εργασίας για την συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας 
που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του σκοπού, των αρχών και των αποτελεσμάτων του. Το σχέδιο 
εργασίας θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί μεταξύ των κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, των 
πολιτειών και των επικρατειών. Το σχέδιο εργασίας θα ενημερώνεται μέσω συμμετοχής ατόμων με 
αναπηρία και, όπου χρειάζεται, θα ευθυγραμμιστεί με τα Στοχευμένα Σχέδια Δράσης της Στρατηγικής.  

Οι ενημερώσεις του Πλαισίου θα εξεταστούν 12 μήνες πριν τη λήξη αυτού του Πλαισίου το 2025, 
ενσωματώνοντας την πρόοδο του σχεδίου εργασίας συνηγορίας δικαιωμάτων και τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις και τα πορίσματα της Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation 
of People with Disability.  
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Σκεπτικό 
Τα άτομα με αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια που εμποδίζουν την ικανότητά τους να 
συμμετέχουν στην κοινωνία με αποτέλεσμα να έχουν φτωχά αποτελέσματα στη ζωή τους. Αυτό 
περιλαμβάνει σωματικά, επικοινωνιακά, ζητήματα συμπεριφοράς, οικονομικά και συστημικά 
εμπόδια. Η συνηγορία δικαιωμάτων παρέχει στα άτομα με αναπηρία την υποστήριξη και την 
ικανότητα να λάβουν και να συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους για να 
διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματά τους προωθούνται και προστατεύονται.  

Το Πλαίσιο αναγνωρίζει ότι όλα τα μέλη της κοινότητας μπορούν να υποστούν διακρίσεις λόγω 
φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, απασχόλησης, σεξουαλικότητας, γεωγραφικής θέσης, 
κοινωνικοοικονομικής ομάδας, εθνότητας και πολιτιστικού υπόβαθρου. Η εμπειρία της αναπηρίας 
συχνά φέρνει επιπλέον μειονεκτήματα και στίγμα. 

Το Πλαίσιο υποστηρίζεται από μια προσωποκεντρική και βασισμένη στα δικαιώματα προσέγγιση, 
όπου οι πολιτικές και τα προγράμματα σχεδιάζονται για να ανταποκριθούν στις ατομικές ανάγκες και 
φιλοδοξίες και να αντικατοπτρίσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.   

Σκοπός 
Μέσω αυτού του Πλαισίου, τα μέρη δεσμεύονται στον ακόλουθο σκοπό ως μακροχρόνιο σκοπό που 
θα πρέπει να επιδιώξουν οι κυβερνήσεις στην παροχή συνηγορίας δικαιωμάτων αναπηρίας στην 
Αυστραλία:  

Άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας που 
προωθεί, προστατεύει και διασφαλίζει την πλήρη και ισότιμη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, επιτρέποντας την πλήρη συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία. 

Αρχές 
Το Πλαίσιο ενημερώνεται και υποστηρίζει την εφαρμογή των παρακάτω:  

 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities  

 Disability Discrimination Act 1992 

 Australia’s Disability Strategy 2021-2031 

 Closing the Gap National Agreement.  

 NDIS Quality and Safeguarding Framework   

 Information Linkages and Capacity Building program 

Τα μέρη σε αυτό το Πλαίσιο αποδέχονται και υιοθετούν τις ακόλουθες εθνικές αρχές συνηγορίας 
δικαιωμάτων αναπηρίας ως κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή συνηγορίας δικαιωμάτων σε 
άτομα με αναπηρία:   

Τεκμήριο Δικαιωμάτων και Δυνατότητας 

 Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι από κακοποίηση, παραμέληση και 
διακρίσεις. 

 Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν οποιαδήποτε καταγγελία ή οποιοδήποτε 
παράπονο. 
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 Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, την αξιοπρέπεια και την εμπιστευτικότητα. 

 Όλα τα ενήλικα άτομα έχουν ίσο δικαίωμα να λάβουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και 
αυτές οι αποφάσεις να γίνονται σεβαστές. 

 Τα παιδιά και οι νέοι με αναπηρία έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε 
αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. 

 Τα ενήλικα άτομα με αναπηρία θεωρούνται ότι έχουν την ικανότητα να λάβουν και να 
συμμετάσχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής τους. 

Πρόσβαση σε Μορφές Υποστήριξης 

 Η διευκόλυνση αποτελεσματικής και κατάλληλης επικοινωνίας για άτομα με αναπηρία αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της συνηγορίας δικαιωμάτων αναπηρίας. 

 Η βούληση, οι προτιμήσεις και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που μπορεί να 
χρειάζονται υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να κατευθύνουν τις αποφάσεις που 
επηρεάζουν τη ζωή τους. 

Συμμετοχή και Κοινωνική Ένταξη 

 Η συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την προώθηση της 
πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής και ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην  κοινωνία.  

Δικαιοσύνη 

 Η συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας περιλαμβάνει νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση 
όπου απαιτείται για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. 

Προσωποκεντρική Προσέγγιση  

 Τηρώντας την αρχή «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς», οι συνήγοροι δικαιωμάτων αναπηρίας θα 
πρέπει: 

- να βεβαιώνονται ότι η φωνή του ατόμου γίνεται κατανοητή και ακούγεται 

- να ενδυναμώσουν τα άτομα να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους εντοπίζοντας τα δυνατά 
σημεία ενός ατόμου και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δυνατά  σημεία για να 
μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις και τα αποτελέσματα· και 

- να ενισχύσουν την ανεξαρτησία μέσω της επιμόρφωσης των ατόμων στην αυτο-συνηγορία. 

Αβορίγινες και Νησιώτες του Πορθμού Τόρες με Αναπηρία 

 Σύμφωνα με την Closing the Gap National Agreement, για Αβορίγινες και Νησιώτες του Πορθμού 
Τόρες με αναπηρία, διασφαλίζεται ότι:  

- εφαρμόζονται συνεργασίες και κοινές διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την υποστήριξη 
του σχεδιασμού και της εφαρμογής της συνηγορίας δικαιωμάτων αναπηρίας  

- ο κλάδος που ελέγχεται από την κοινότητα ενισχύεται για την παροχή συνηγορίας 
δικαιωμάτων 

- ενισχύονται η πολιτιστική ασφάλεια και οι δυνατότητες συνηγορίας δικαιωμάτων 
αναπηρίας των μη Αυτόχθονων· και 

- υπάρχει πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης τοπικών σχετικών δεδομένων και πληροφοριών 
για τη συμβολή, τον καθορισμό και την παρακολούθηση της  συνηγορίας δικαιωμάτων 
αναπηρίας. 
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Σεβασμός σε Διάφορους Τομείς και Ποικιλομορφία 

 Η διαφορετικότητα των ατόμων με αναπηρία γίνεται σεβαστή, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων όπου επηρεάζονται από πρόσθετες μορφές διακρίσεων και μειονεκτημάτων λόγω 
ηλικίας, φύλου, πολιτισμού, κληρονομιάς, γλώσσας, θρησκευτικής πίστης, σεξουαλικής 
ταυτότητας, καθεστώς σχέσεων και άλλων σχετικών παραγόντων. 

Διασφαλίσεις  

 Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προωθούνται, υποστηρίζονται και προστατεύονται και 
τα άτομα με αναπηρία νιώθουν ασφάλεια και απολαμβάνουν ισότητα ενώπιον του νόμου. 

 Τα άτομα υποστηρίζονται για να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν πότε έχουν υποστεί βία, 
κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση και να κατανοήσουν ποιες ενέργειες μπορούν να 
λάβουν ως απάντηση σε όσα έχουν βιώσει. 

Αποτελέσματα 

Η συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας που παρέχεται σε συνδυασμό με αυτό το Πλαίσιο θα συμβάλει 
στα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίες με όλους τους Αυστραλούς. 

 Τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν αυξημένες επιλογές, έλεγχο και ευεξία, ασκούν το 
δικαίωμά τους να λαμβάνουν αποφάσεις, συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για 
να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. 

 Τα άτομα με αναπηρία είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της αστικής, 
πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των κοινοτήτων μας. 

 Ανεξάρτητα από το πού ζουν, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική 
και ανεξάρτητη συνηγορία δικαιωμάτων. 

 Τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά 
μειονεκτήματα, υποστηρίζονται ώστε να έχουν αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις και 
πρόσβαση σε μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες αναπηρίας ή/και συνηθισμένες υπηρεσίες 
και εγκαταστάσεις, όπως υποστηρικτική, ευέλικτη και έγκαιρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και 
τη νομική συνηγορία. 

 Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες του Πορθμού Τόρες με αναπηρία θα έχουν μεγαλύτερο λόγο 
στον τρόπο σχεδιασμού και παροχής της συνηγορίας δικαιωμάτων· θα έχουν πρόσβαση σε 
πολιτιστικά και γλωσσικά κατάλληλη και πολιτιστικά ασφαλή συνηγορία δικαιωμάτων 
αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οργανισμούς ελεγχόμενους από την 
κοινότητα που παρέχουν συνηγορία δικαιωμάτων αναπηρίας· και έχουν πρόσβαση και 
δυνατότητα χρήσης, τοπικών σχετικών δεδομένων και πληροφοριών. 

 Πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικές κοινότητες, έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά και 
γλωσσικά κατάλληλη, και πολιτιστικά ασφαλή, συνηγορία  δικαιωμάτων αναπηρίας που 
περιλαμβάνει τη δέσμευση και τη συμβολή των σχετικών τοπικών κοινοτήτων.  

 Άτομα με αναπηρία έχουν μια σειρά από τρόπους να εκφράσουν τις απόψεις και τις επιθυμίες 
τους σχετικά με την υποστήριξη και τις υπηρεσίες, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο να 
επεξεργαστούν πώς θα βελτιώσουν τα πράγματα και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
μηχανισμό παραπόνων και ανεξάρτητη υποστήριξη και συμβουλές όταν παράσχουν σχόλια ή 
υποβάλλουν παράπονα σε σχέση με τις μορφές υποστήριξης και των υπηρεσιών που 
αγοράζουν ή χρησιμοποιούν. 
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 Τα δημογραφικά στοιχεία των ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν ατομική συνηγορία 
δικαιωμάτων αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των κοινοτήτων στις οποίες 
δραστηριοποιούνται οι φορείς. 

 Άτομα με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της 
ανάπτυξης, της παροχής και της αξιολόγησης της αναπηρίας και των ευρύτερων κυβερνητικών 
πολιτικών, προγραμμάτων και υπηρεσιών που τα επηρεάζουν.  

 Υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με τα εμπόδια  που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, το στίγμα που συνδέεται με την αναπηρία και την 
παρουσία και την αξία των μορφών υποστήριξης συνηγορίας δικαιωμάτων αναπηρίας. 

Ορισμοί 
Η συνηγορία δικαιωμάτων δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προστατεύουν και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.  

Η ατομική συνηγορία δικαιωμάτων είναι μια ατομική προσέγγιση, που αναλαμβάνεται από 
επαγγελματία συνήγορο δικαιωμάτων, συγγενή, φίλο ή εθελοντή, για την πρόληψη ή την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων άδικης μεταχείρισης ή κακοποίησης.  

Η συστημική συνηγορία δικαιωμάτων περιλαμβάνει εργασία για μακροχρόνια κοινωνική αλλαγή για 
να διασφαλιστεί ότι τα συλλογικά δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία 
εξυπηρετούνται μέσω νομοθεσίας, πολιτικών και πρακτικών.  

Η αυτό-συνηγορία δικαιωμάτων  αναλαμβάνεται από άτομο με αναπηρία που μιλάει και εκπροσωπεί 
τον εαυτό του. Υποστήριξη και εκπαίδευση για την αυτο-συνηγορία είναι διαθέσιμη μέσω κοινοτικών 
ομάδων.  

Αρμοδιότητες, Μεταρρύθμιση και Κατευθύνσεις Πολιτικής   
 Συμφωνώντας με αυτό το Πλαίσιο, οι κυβερνήσεις της Κοινοπολιτείας, των πολιτειών και των 

επικρατειών δεσμεύονται να μοιραστούν την ευθύνη για την συνηγορία δικαιωμάτων 
αναπηρίας στις δικαιοδοσίες τους. Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται, χρηματοδοτείται και 
διαχειρίζεται κάθε πρόγραμμα συνηγορίας δικαιωμάτων αποτελεί απόφαση και επακόλουθη 
ευθύνη της κυβέρνησης που παρέχει χρηματοδότηση. 

 Συμφωνώντας με αυτό το Πλαίσιο, οι κυβερνήσεις της Κοινοπολιτείας, των πολιτειών και των 
επικρατειών δεσμεύονται να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού δικτύου 
συνηγορίας δικαιωμάτων αναπηρίας σε όλη την Αυστραλία. Αυτό περιλαμβάνει την 
υποστήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων των συνηγόρων δικαιωμάτων αναπηρίας και την 
ανάπτυξη συνεπών κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. 

 Συμφωνώντας με αυτό το Πλαίσιο, όλες οι κυβερνήσεις της Κοινοπολιτείας, των πολιτειών και 
των επικρατειών δεσμεύονται: 

- Να διασφαλίσουν ότι πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν άτομα με αναπηρία 
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία στο επίκεντρο του 
σχεδιασμού. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμοσμένες προσωποκεντρικές προσεγγίσεις και αρχές 
συν-σχεδιασμού. 

- Να συνεχίσουν κατευθύνσεις πολιτικής και μεταρρυθμίσεων στην παροχή συνηγορίας 
δικαιωμάτων αναπηρίας για την επίτευξη του σκοπού και των αποτελεσμάτων αυτού του 
Πλαισίου. 
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- Να οικοδομηθεί ευαισθητοποίηση σε όλο τον κλάδο αναπηρίας και στην κοινότητα για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη σημασία της συνηγορίας δικαιωμάτων 
αναπηρίας. 

- Να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της συνηγορίας δικαιωμάτων αναπηρίας είναι 
διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη και ότι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται τα κενά 
γεωγραφικής κάλυψης και υπηρεσιών. 

- Στη συλλογή, χρήση και αναφορά τεκμηρίων που βασίζονται σε δεδομένα για τη διαχείριση 
και τον σχεδιασμό της συνηγορίας δικαιωμάτων αναπηρίας και τη βελτίωση των 
συστημάτων υπηρεσιών.   

- Στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των οργανισμών συνηγορίας 
δικαιωμάτων αναπηρίας, των υπηρεσιών αναπηρίας, της National Disability Insurance 
Agency, των συνηθισμένων υπηρεσιών, των κοινοτικών υπηρεσιών και των κυβερνήσεων 
για την ανάπτυξη της συνολικής ικανότητας του κλάδου αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης δεσμών μεταξύ ατομικής και συστημικής συνηγορίας δικαιωμάτων. 

- Στην εφαρμογή της συνηγορίας δικαιωμάτων σύμφωνα με τις Μεταρρυθμίσεις 
Προτεραιότητας της Closing the Gap National Agreement. 


