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Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας
και Η Υπηρεσία Σας 
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Greek



2

Αυτό το βιβλίο σάς λέει τα πάντα σχετικά με τα  
12 Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας  
(Disability Services Standards).

■ Ποια είναι τα Πρότυπα 

■ Γιατί είναι σημαντικά τα Πρότυπα

■ Πώς ελέγχει η Αυστραλιανή Κυβέρνηση ποιες 
υπηρεσίες ακολουθούν τα Πρότυπα

■ Τι καλύπτει το κάθε Πρότυπο

Θα βρείτε ένα 

 Σύντομο Κατάλογο των 12 Προτύπων
στο τέλος αυτού του βιβλίου 

Σχετικά με αυτό το βιβλίο 
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Λέξεις Κλειδιά 

Ποιότητα Υπηρεσία Εύρεσης 
Εργασίας Αναπήρων 

Πρότυπα Υπηρεσιών 
Αναπηρίας 

Μια λέξη για να συζητείται 
πόσο καλό είναι κάτι. 

Υπηρεσία είναι ένα μέρος 
όπου πηγαίνετε όταν θέλετε 
βοήθεια για να βρείτε και να 
διατηρήσετε μια εργασία. 

Tα Πρότυπα είναι κανόνες 
που λένε στις υπηρεσίες πώς 
να σας δίνουν βοήθεια καλής 
ποιότητας. 

Σχέδιο Εργασίας 

Η υπηρεσία σας θα σας 
βοηθήσει να επεξεργαστείτε  
το σχέδιο εργασίας σας.  
Το σχέδιο εργασίας λέει…
■  ποιες εργασίες σάς αρέσουν 
■  ποια κατάρτιση χρειάζεστε
■  πώς να βρείτε μια εργασία. 

Χρηματοδότηση 
Αυστραλιανής  
Κυβέρνησης 

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση 
δίνει χρήματα σε Υπηρεσίες 
Εύρεσης Εργασίας Αναπήρων 
κάθε χρόνο εφόσον 
ακολουθούν τα Πρότυπα. 

Ομάδα Ελέγχου 

Μια ομάδα ατόμων που 
επισκέπτονται την υπηρεσία 
σας. Η δουλειά τους είναι 
να ελέγχουν αν η υπηρεσία 
ακολουθεί τα Πρότυπα. 

Χρήστες Υπηρεσίας 

Εσείς και άλλα άτομα 
που χρησιμοποιείτε μια 
υπηρεσία. 

Προσωπικό Υπηρεσίας

Τα άτομα που εργάζονται 
σε μια υπηρεσία.

Ετικέτα Ονόματος 

Μπορείτε να καταλαβαίνετε 
ποια άτομα είναι προσωπικό 
της υπηρεσίας σε αυτό το 
βιβλίο επειδή φορούν ετικέτα 
ονόματος. 



4

Τα Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας 
είναι κανόνες που λένε στις Υπηρεσίες 
Εύρεσης Εργασίας Αναπήρων πώς να 
βεβαιώνονται ότι παρέχουν υπηρεσία 
καλής ποιότητας σε άτομα με 
αναπηρίες. 

Σχετικά με τα Πρότυπα 

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση δίνει 
χρήματα σε Υπηρεσίες Εύρεσης 
Εργασίας Αναπήρων για να… 

■ βοηθούν άτομα με αναπηρίες να 
βρίσκουν και να διατηρούν μια 
εργασία

■ υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίες 
στις εργασίες τους. 

Σε ανταπόδοση, η Αυστραλιανή 
Κυβέρνηση αναμένει κάθε υπηρεσία 
στην Αυστραλία να ακολουθεί τα 
Πρότυπα. 
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Ποια είναι τα Πρότυπα; 
Tα Πρότυπα λένε στην υπηρεσία σας πώς να βεβαιώνεται 
ότι… 

■ έχει τη σωστή νοοτροπία όσον αφορά τη συνεργασία 
μαζί σας 

■ σας δίνει τη σωστή βοήθεια για να βρείτε και να 
διατηρήσετε μια εργασία

■ βρίσκει το σωστό τρόπο για να σας βοηθήσει να βρείτε 
την εργασία που θέλετε

■ έχει το σωστό προσωπικό για να κάνει τη δουλειά

■ διοικείται καλά.

Υπάρχουν 12 Πρότυπα. 

Εξηγούμε τα 12 Πρότυπα στη σελίδα 4. 

Γιατί είναι σημαντικά τα Πρότυπα; 
Tα Πρότυπα είναι σημαντικά επειδή σας λένε για τα 
δικαιώματά σας… 

■ όταν πηγαίνετε σε μια υπηρεσία

■ όταν ψάχνετε για μια εργασία

■ όταν εργάζεστε σε μια εργασία. 

Μερικές ερωτήσεις οι οποίες γίνονται  
από άτομα σχετικά με τα Πρότυπα 

?

?
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Μερικές ερωτήσεις οι οποίες γίνονται  
από άτομα σχετικά με τα Πρότυπα 

?

?

Πώς γνωρίζει η Αυστραλιανή Κυβέρνηση αν η 
υπηρεσία μου ακολουθεί τα Πρότυπα; 
Μια Ομάδα Ελέγχου (Audit Team) είναι μια ομάδα 
ατόμων που έχουν ειδική κατάρτιση στα Πρότυπα. 

Μια Ομάδα Ελέγχου θα επισκέπτεται την 
υπηρεσία σας κάθε χρόνο για να ελέγχει αν 
η υπηρεσία σας ακολουθεί τα Πρότυπα. 

Όταν η Ομάδα Ελέγχου ελέγξει τα πάντα, 
γράφει μια αναφορά.

Αυτή η αναφορά λέει στην Αυστραλιανή Κυβέρνηση αν η 
υπηρεσία σας κάνει καλή δουλειά. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Ομάδα Ελέγχου 
σε ένα άλλο βιβλιαράκι: 

Quality Assurance and Your Service 
(Εγγύηση Ποιότητας και η Υπηρεσία Σας )

Τι γίνεται αν η υπηρεσία μου δεν ακολουθεί 
τα Πρότυπα; 
Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση θα δώσει στην υπηρεσία 
επιπλέον χρόνο και θα βοηθήσει να διορθωθούν τα 
πράγματα. 

Αν η υπηρεσία σας εξακολουθεί να μην ακολουθεί τα 
Πρότυπα, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση θα συνεργαστεί 
στενά μαζί της για να κάνει αλλαγές ούτως ώστε να 
λαμβάνετε υπηρεσία καλής ποιότητας.

Ελέγχει εμένα η Αυστραλιανή Κυβέρνηση; 
Όχι. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση ελέγχει μόνο την  
υπηρεσία σας. 

?
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Tα 12 Πρότυπα Υπηρεσιών Αναπηρίας 

Πρότυπο 1 Πρόσβαση Υπηρεσίας 

Ίσες ευκαιρίες για όλους 

Κάθε είδους άνθρωποι με αναπηρίες  
χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. 

Η υπηρεσία σας πρέπει να σας μεταχειρίζεται σωστά ασχέτως… 

■ της ηλικίας σας

■ του αν είστε γυναίκα ή άντρας

■ της χώρας από την οποία προέρχεται η οικογένειά σας

■ του χρώματος που έχετε

■ της θρησκείας σας

■ των πρόσθετων αναγκών υποστήριξης που έχετε. 

Η υπηρεσία σας πρέπει να έχει δίκαιους κανόνες. 

Αυτοί οι κανόνες πρέπει να είναι καταγραμμένοι ούτως 
ώστε να μπορείτε να τους δείτε αν θέλετε.

Μπορείτε να ζητάτε να δείτε τους κανόνες οποτεδήποτε 
θέλετε. 

Αν η υπηρεσία σας λέει ότι δεν μπορεί να σας βοηθήσει, 
πρέπει να έχει καλό λόγο. 
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Πρότυπο 2  Ατομικές Ανάγκες 

Λήψη βοήθειας που είναι κατάλληλη 
για σας 

Η Άννα λέει στην Κέλλη από την υπηρεσία ποιες 
εργασίες της αρέσουν. 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει να σας βοηθά με τον τρόπο που 
είναι καλύτερος για σας και όχι απλώς με τον τρόπο που 
είναι ευκολότερος γι’ αυτήν. 

Η υπηρεσία σας μπορεί να σας βοηθήσει… 
■ να σκεφθείτε σχετικά με τους εργασιακούς στόχους 

σας π.χ...
 ●  ποιο είδος εργασίας θέλετε ή 
 ●  πόσες ημέρες της εβδομάδας μπορείτε να εργαστείτε. 
■ να επεξεργαστείτε ένα σχέδιο για να σας βοηθήσει να 

επιτύχετε τους στόχους σας
■ να ακολουθείτε το σχέδιό σας
■ να διατηρείτε το σχέδιό σας ενημερωμένο. 
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Πρότυπο 3  Λήψη Αποφάσεων και Επιλογή 

Έκφραση της γνώμης σας 

Η Μελίσσα επιλέγει τις εργασίες που της αρέσουν. 
Ο Νταν από την υπηρεσία τις σημειώνει. Ο Νταν θα 

κοιτάξει για θέσεις εργασίας όπως εκείνες.

Η υπηρεσία σας πρέπει να σας δίνει επιλογές. 

Η υπηρεσία σας πρέπει να σας ακούει προσεκτικά σχετικά 
με…

■ το ποιο είδος θέσεων εργασίας θέλετε

■ το πώς μπορεί η υπηρεσία σας να κάνει τα πράγματα 
καλύτερα. 

Η υπηρεσία σας πρέπει να ενεργεί βάσει του τι είπατε. 



10

Πρότυπο 4  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων,  
 Αξιοπρέπεια και Εχεμύθεια 

Σεβασμός των προσωπικών σας 
δεδομένων 

Ο Τιμ από την υπηρεσία τηρεί τους  
φακέλους του Ρικ εμπιστευτικούς. 

Η υπηρεσία σας πρέπει πάντα να σας μεταχειρίζεται με 
σεβασμό. 

Η υπηρεσία σας πρέπει να τηρεί τα στοιχεία σας σε 
εμπιστευτικό μέρος. 

Αν η υπηρεσία σας θέλει να δώσει τα στοιχεία σας σε 
κάποιον άλλο… 

■ πρέπει να σας πει σε ποιον θέλει να τα δώσει

■ πρέπει να σας πει γιατί

■ πρέπει να σας ρωτήσει αν είναι εντάξει

Αν εσείς πείτε ότι δεν είναι εντάξει να δείξει τα στοιχεία σας 
σε κάποιον άλλο, τότε η υπηρεσία σας δεν πρέπει να τα δείξει.
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Πρότυπο 5  Συμμετοχή και Ένταξη 

Συμμετοχή στην κοινότητα 

Ο Μπιλ έχει νέα εργασία.  
Πρόκειται να είναι μέρος της ομάδας. 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει να σας βοηθήσει να… 

■ συμμετέχετε μέσα στην κοινότητα

■ χρησιμοποιείτε υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα

■ βρείτε δουλειά μέσα στην κοινότητα. 
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Πρότυπο 6  Εκτιμούμενη Θέση 

Σημαντική θέση μέσα στην 
κοινότητα 

Η Κιμ πήρε βραβείο επειδή έμαθε νέες δεξιότητες 
για την εργασία της. Οι νέες δεξιότητές της είναι 

σημαντικές για ολόκληρη την ομάδα. 

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση πιστεύει ότι η κοινότητα σέβεται 
τα άτομα περισσότερο όταν αυτά ανταποδίδουν κάτι στην 
κοινότητα σε…

■ έμμισθη εργασία ή 

■ εθελοντική εργασία. 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει να σας βοηθήσει να έχετε 
σημαντική θέση μέσα στην κοινότητα… 

■ βοηθώντας σας να βρίσκετε εργασίες

■ βοηθώντας σας να μαθαίνετε νέες δεξιότητες για να 
βρίσκετε εργασίες

■ βοηθώντας σας να διατηρείτε τις δεξιότητές σας 
σύγχρονες

■ στηρίζοντας την αυτοπεποίθησή σας στις δεξιότητες 
και ικανότητές σας. 
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Πρότυπο 7  Παράπονα και Διαφορές 

Λήψη μέτρων σχετικά με ένα 
παράπονο 

Ο Ντάρρεν κάνει ένα παράπονο στην υπηρεσία.  
Η φίλη του έχει έλθει μαζί του για να τον 

υποστηρίξει. Η Τζαστίν και ο Νταν από την  
υπηρεσία ακούνε προσεκτικά. Ο Νταν καταγράφει  

τα πάντα ούτως ώστε η υπηρεσία να μπορέσει  
να διορθώσει τα πράγματα. 

Όταν πρωτογίνετε μέλος μιας υπηρεσίας, θα πρέπει να σας 
πουν πώς να κάνετε παράπονο αν έχετε ένα πρόβλημα. 

Αν κάνετε παράπονο, η υπηρεσία σας θα πρέπει… 

■ να σας ακούσει προσεκτικά

■ να χαρεί να σας βοηθήσει

■ να σας βοηθήσει να εξηγήσετε ποιο είναι το πρόβλημα

■ να προσπαθήσει να διορθώσει το πρόβλημά σας

■ να σας πει για άλλα άτομα ή μέρη στα οποία μπορείτε 
να μιλήσετε σχετικά με το παράπονό σας.

Η υπηρεσία σας πρέπει να τηρεί το παράπονό σας 
εμπιστευτικό. 
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Πρότυπο 8 Διοίκηση Υπηρεσίας 

Καλή λειτουργία της υπηρεσίας 

Η ομάδα υπηρεσίας έχει συνεδρίαση. Μιλούν για το 
πώς να κάνουν την υπηρεσία καλύτερη. 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει να έχει καλή οργάνωση και 
διοίκηση. 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει… 

■ να είναι ενημερωμένη για τους καλύτερους τρόπους 
συνεργασίας μαζί σας

■ να χρησιμοποιεί χρήματα από την Αυστραλιανή 
Κυβέρνηση με τον καλύτερο τρόπο

■ να εξακολουθεί να κάνει την υπηρεσία καλύτερη

■ να έχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για λειτουργία της 
υπηρεσίας με τον καλύτερο τρόπο

■ να σας δείξει το επιχειρησιακό σχέδιο αν θέλετε να το 
δείτε. 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει να ακούει προσεκτικά αυτά που 
λέτε εσείς και άλλοι χρήστες της υπηρεσίας. 

Θα πρέπει να ενεργεί βάσει αυτών που λέτε για να κάνει 
την υπηρεσία καλύτερη. 
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Πρότυπο 9 Συνθήκες Απασχόλησης 

Το δικαίωμά σας για δίκαια 
ημερομίσθια και συνθήκες

Την ημέρα της πληρωμής,  
ο Μπεν παίρνει ένα δίκαιο ημερομίσθιο. 

Τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν τα ίδια 
δικαιώματα στη δουλειά όπως και όλοι οι άλλοι. 

Έχετε δικαίωμα για δίκαιες συνθήκες απασχόλησης, το ίδιο 
όπως και ένα άτομο χωρίς αναπηρία. 

Τι είναι συνθήκες απασχόλησης; 
Συνθήκες απασχόλησης είναι πράγματα όπως… 
■ ημερομίσθια     ■ πληρωμή άδειας 
■ αναρρωτική άδεια    ■ ασφάλεια. 

Όταν αρχίσετε μια νέα εργασία, η υπηρεσία σας πρέπει να 
εξηγήσει… 
■ τις συνθήκες απασχόλησής σας
■ πώς υπολογίζονται τα ημερομίσθιά σας. 

Μπορείτε να έχετε ένα άτομο υποστήριξης ή ένα συνήγορο 
μαζί σας όταν μιλάτε στην υπηρεσία σας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με δίκαια 
ημερομίσθια σε ένα άλλο βιβλιαράκι 
Fact Sheet: Award Based Wages (Φύλλο Πληροφοριών: 
Ημερομίσθια Βάσει Εργασιακών Συμβάσεων)

?
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Πρότυπο 10      Κατάρτιση και Υποστήριξη Παραλήπτη Υπηρεσίας 

Μάθηση των σωστών δεξιοτήτων  
για την εργασία σας 

Ο Μάικ διδάσκει τον Λι και τη Τζίνα νέες δεξιότητες 
για την κηπουρική εργασία τους. 

Καλή κατάρτιση και υποστήριξη σημαίνει ότι έχετε τις 
δεξιότητες για να βρείτε μια εργασία που σας αρέσει. 

Η υπηρεσία σας πρέπει να σας δώσει την κατάρτιση που 
χρειάζεστε… 

■ για να βρείτε μια εργασία που θα σας αρέσει

■ για να διατηρήσετε μια εργασία

■ για να μάθετε πώς να κάνετε νέες εργασίες

■ για να διατηρείτε τις δεξιότητές σας σύγχρονες. 
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Πρότυπο 11    Πρόσληψη, Απασχόληση και Κατάρτιση Προσωπικού 

Διαθέσιμο προσωπικό που 
γνωρίζει τους καλύτερους 

τρόπους για να σας βοηθήσει

Η Τζαστίν έχει πολλές πληροφορίες για τις 
εργασίες που αρέσουν στο Νικ. 

Η υπηρεσία σας θα πρέπει… 

■ να γνωρίζει ποιες δεξιότητες χρειάζεται το 
προσωπικό για να σας βοηθήσει

■ να βρει το σωστό προσωπικό για να σας βοηθήσει

■ να διασφαλίζει ότι το προσωπικό διατηρεί τις 
δεξιότητές του σύγχρονες. 



18

Πρότυπο 12  Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και  
  Απαλλαγή από Κακομεταχείριση

Κατάσταση ασφάλειας και σεβασμού 

Ο Νταν από την υπηρεσία λέει στο συνάδελφο του 
Τζον να σταματήσει να τον πειράζει. 

Η υπηρεσία σας πρέπει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά 
σας… 

■ στην εργασία 

■ όταν εκπαιδεύεστε.

Πρέπει να βεβαιώνεται ότι κανένας δεν μπορεί… 

■ να σας βλάψει

■ να σας μιλά με τρόπο που δεν σας αρέσει

■ να σας δείχνει έλλειψη σεβασμού λόγω της αναπηρίας 
σας. 

Αν ζητήσετε από την υπηρεσία σας βοήθεια, αυτή πρέπει να 
κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσει. 
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1 Πρόσβαση υπηρεσίας Ίσες ευκαιρίες για όλους 

2 Ατομικές ανάγκες Λήψη βοήθειας που είναι 
κατάλληλη για σας 

3 Λήψη αποφάσεων και 
επιλογή Έκφραση της γνώμης σας 

4
Προστασία προσωπικών 
δεδομένων, αξιοπρέπεια 
και εχεμύθεια 

Σεβασμός των προσωπικών 
σας δεδομένων 

5 Συμμετοχή και ένταξη Συμμετοχή στην κοινότητα 

6 Εκτιμούμενη θέση Εκτέλεση πραγμάτων που η 
κοινότητα θεωρεί σημαντικά 

7 Παράπονα και διαφορές Λήψη μέτρων σχετικά με ένα 
παράπονο 

8 Διοίκηση υπηρεσίας Καλή λειτουργία της 
υπηρεσίας 

9 Συνθήκες απασχόλησης Το δικαίωμά σας για δίκαια 
ημερομίσθια και συνθήκες 

10 Κατάρτιση και υποστήριξη 
παραλήπτη υπηρεσίας

Μάθηση των σωστών 
δεξιοτήτων για την εργασία 
σας 

11 Πρόσληψη απασχόληση και 
κατάρτιση προσωπικού 

Διαθέσιμο προσωπικό που 
γνωρίζει τους καλύτερους 
τρόπους για να σας βοηθήσει

12
Προστασία ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και απαλλαγή 
από κακομεταχείριση 

Κατάσταση ασφάλειας και 
σεβασμού 

Ο Σύντομος Οδηγός Σας για τα  
12 Πρότυπα 
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Αν δεν μιλάτε Αγγλικά  
Tηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων (TIS) 131 450

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να καταλάβετε αυτό το βιβλίο
Consumer Training and Support Agency  
(Υπηρεσία Κατάρτισης και Υποστήριξης Καταναλωτών ) 

NSW και ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD και NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

ΒΟΗΘΕΙΑ 

Αν κάποιος στην υπηρεσία  
ή εργασία σας σάς βλάπτει
Disability Services Abuse and  
Neglect Hotline (Άμεση Γραμμή 
Κακομεταχείρισης και Αμέλειας 
Υπηρεσιών Αναπηρίας )

8π.μ. - 8μ.μ. 7 ημέρες την εβδομάδα 

1800 880 052  
Δωρεάν κλήση   

1800 301 130  
TTY (δωρεάν κλήση)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service   
(Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης Εικόνας)

02 9318 1372 
Φαξ

Αν έχετε 
παράπονο 
CRRS - Complaint 
Resolution and Referrals 
Service (Υπηρεσία 
Επίλυσης Παραπόνων και 
Παραπομπών)

1800 880 052  
Δωρεάν κλήση   

1800 301 130  
TTY (δωρεάν κλήση)

1800 555 677 
NRS – National Relay 
Service (Εθνική Υπηρεσία 
Αναμετάδοσης Εικόνας) 

02 9318 1372 
Φαξ
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