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Giriş 

Federal Hükümet, eyaletler ve bölgeler, şu anda halkın danışmasına açık olan yeni bir Ulusal 

Engelli Savunuculuk Çerçevesi (NDAF) hazırlamak için birlikte çalışıyor. 

Bu bildirim kılavuzu, engelli insanlara ve önemli paydaşlara yeni NDAF hakkındaki geri bildirimlerini 

geliştirmelerinde yardımcı olmak ve engelli savunuculuğunun gelecekteki yönünü etkilemek içindir. 

Çerçeveyi neden gözden geçiriyoruz?   

İlk NDAF'ın 2012 yılında yayınlanmasından bu yana, engelli savunuculuğu alanında önemli 

değişiklikler olmuştur. Bu, 2015 yılında NDAF hakkında bir danışmaya neden olan Ulusal Engellilik 

Sigortası Programı'nın (National Disability Insurance Scheme) (NDIS) başlatılmasını içerir ve 

2018'de bir Engelli Savunuculuğu Bilgi Formu (Disability Advocacy Factsheet) yayınlanmıştır. 

NDIS Kalite ve Güvenlik Komisyonu 2017'de, Engelli bireylere yönelik şiddet, istismar, ihmal ve 

sömürü (Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability) hakkındaki Kraliyet 

Komisyonu ise 2019'da kuruldu. 

Bir diğer önemli gelişme de, savunuculuğun insanların haklarını korumaya ve topluma dahil 

edilmelerinin ve katılımlarının önündeki engelleri aşmaya yardımcı olduğunu kabul eden 

Avustralya'nın Engellilik Stratejisi 2021-2031'in (Australia’s Disability Strategy 2021-2031) (Strateji) 

yayımlanmasıdır. 

13 Aralık 2019'da, eski Engellilik Reform Konseyi (Disability Reform Council) (DRC), bağımsız 

engelli savunuculuğunun finansmanının tüm yetki bölgeleri tarafından paylaşılan bir sorumluluk 

olduğunu kabul etti1. NDAF, yetki bölgelerinin engelli savunuculuğuna olan ortak yükümlülüğünü 

doğrulamaktadır ve Federal Hükümet yeni NDAF'ı hazırlamak için eyaletler ve bölgelerle yakın bir 

şekilde çalışmaktadır.   

Engellilik Reformu Bakanları Toplantısı (Disability Reform Ministers’ Meeting) (DRMM), engellilik 

politikasından sorumlu Federal, eyalet ve bölge bakanları için engellilik politikası ve uygulamasında 

ulusal reformu yönlendirmek için oturum sağlar. DRMM, NDAF taslağını halkla danışmaya devam 

etmek üzere onayladı. 

NDAF, amaç, ilke ve sonuçlarının uygulanmasını sağlayacak bir engelli savunuculuğu çalışma 

planı ile desteklenecektir. Çalışma planı Federal, eyalet ve bölge hükümetleri arasında 

geliştirilecek ve uygulanacaktır. Çalışma planı, engelli kişilerle etkileşime geçerek ve uygun 

olduğunda Stratejinin Hedeflenen Eylem Planları (Strategy’s Targeted Action Plans) ile uyumlu 

olarak bilgilendirilecektir. Engelli Savunuculuğu, Stratejinin Güvenlik Hedefli Eylemi (Strategy’s 

Safety Targeted Action) planının bir parçasıdır ve burada bulunabilir. 

Söz hakkını nasıl alırsınız? 

Engelli veya engelli savunuculuğuyla bağlantısı olan herkesi, DSS Katılım'da (DSS Engage) 

bulabileceğiniz yeni NDAF hakkında bir bildirim yapmaya kuvvetle teşvik ediyoruz. Bunu şu şekilde 

yapabilirsiniz: 

                                                 
1
 Güney Avustralya başlangıçta bu karara karşı çıktı, ancak yeni NDAF taslağını destekledi. 
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 DSS Katılım'da bulunan danışma internet sitesini ziyaret etmek. 

 disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au e-posta adresine yazılı bir bildirim göndermek.   

 Aşağıdaki adrese yazılı bir bildirim göndermek: 

Disability Advocacy Policy 

GPO Box 9820 

Department of Social Services 

Canberra ACT 2601 

DSS Katılım aracılığıyla çevrimiçi bir bildirim sağlarsanız, bildiriminizin DSS internet sitesinde 

yayınlanmasını isteyip istemediğinizi belirtmeniz istenecektir. 

Bildiriminizi e-posta veya posta ile gönderirseniz, lütfen bunun çevrimiçi olarak yayınlanmasını 

isteyip istemediğinizi belirtin. 

Bildirimlerin kapanış tarihi: 3 Haziran 2022 Saat: 17:00 

Bildiriminize neler girer? 

Bildiriminizi geliştirirken lütfen aşağıdaki soruları kılavuz olarak kullanın: 

1. Yeni NDAF'ın savunuculuk vizyonunuzu kapsadığına inanıyor musunuz? Değilse, hangi 

değişiklikler gereklidir? 

2. NDAF ilkeleri, değişen engellilik ortamında engellilerin savunuculuklarının sağlanmasına NDIS 

bağlamında da rehberlik etmek için uygun mudur? Değilse, hangi değişiklikler gereklidir? 

3. NDAF'ın sonuçları anlaşılır ve ulaşılabilir mi? Farklı sonuçlar dahil edilmeli mi? Öyleyse, neler 

dahil edilmelidir?  

4. NDAF'ın sorumlulukları, reformu ve program yönlendirmeleri amaca uygun mu yoksa farklı 

şeyler de dahil edilmeli mi?  

5. NDAF mevcut ve gelecekteki engellilik ortamında nelerin gerekli olduğunu tespit ediyor 

mu? Etmiyor ise, hangi değişiklikler gereklidir? 

6. NDAF hakkında başka görüşleriniz, düşünceleriniz veya fikirleriniz var mı? 

Danışma süreci hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 

disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au adresine e-posta gönderin 

Sonraki adımlar 

Federal Hükümet, eyaletler ve bölgeler NDAF'ı sonuçlandırmak için bu danışmadan gelen geri 

bildirimleri kullanacaktır. 

NDAF ile ilgili geri bildirimler dikkate alındıktan sonra, nihai NDAF onay için Engelli Reformu 

Bakanları Toplantısı'na sunulacak ve daha sonra Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın (Department of 

Social Services) internet sitesine yüklenecektir.  
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