Planımın Yönetimi
Adım 5 –Planımın Yönetimi
NDIS finansmanı ile ilgili geleceğinizi düşünürken, planınız için bazı önemli kararlar hakkında düşünmeniz
gerekir. Şimdi karar vermek zorunda değilsiniz, ancak seçeneklerinizi keşfetmeye başlamalısınız. “Şifa
koçundan” destek almak isteyip istemediğinizi düşünürken planınızı nasıl yöneteceğinizi ve “destek
koordinasyonu” isteyip istemediğinizi de düşünmelisiniz.

Destek Koordinasyonu
Bu videoya bir bakın? Destek koordinasyonu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu videonun metni buradadır: Metin-Destek Koordinasyonu
Destek Koordinatörü, planınızı uygulamaya koymanıza ve destek hizmetlerinizi seçip yönetmenize yardımcı
olan bağımsız bir kişidir. Bunlar, ödeme yaptığınız hizmetlerin yararlı olup olmadığını düşünmenize yardım
eder ve değişiklik yapmanıza yardımcı olabilir. Ruhsal-toplumsal engelli çoğu kişi Destek Koordinatöründen
yararlanacaktır.

Göz önünde bulundurulması gerekenler
Ruhsal-toplumsal engellilik yaşıyorsanız, NDIA’nın ödediği hizmetleri yönetmekte zorlanabilirsiniz. Karar
vermek için ailenizden veya arkadaşlarınızdan aldığınız yardım yetersizse, bir Destek Koordinatörü yardımcı
olabilir. Ailenizden ve arkadaşlarınızdan destek alıyor olsanız bile, bir Destek Koordinatörü sahip olduğunuz
tüm hizmetlerin yararlı olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bu, özellikle ilk fon aldığınızda doğrudur.
Zamanla, kendi planınızı yönetmenize yardımcı olurlar. Aşağıdaki konularda yardıma ihtiyacınız varsa planınızı
yönetmenize yardımcı olacak bir Destek Koordinatörüne ihtiyacınız olabilir:
Günlük işleri yapmak
Seçim yapmak
Paranıza sahip çıkmak
Bir sorununuz varsa ne yapacağınızı bilmek.
Bugün yeniden düşle işlem defterinizin 6. Adım bölümünde, bir Destek Koordinatörüne ihtiyacınız olup
olmadığına karar vermenize yardımcı olacak bir artılar ve eksiler listesi vardır.

Fon Yönetimi için Seçenekler

Bu videonun metnini burada bulacaksınız: Metin-Öz-Yönetim
Planınızı kullanarak destek için fon alabilirsiniz. Farklı bütçelerinizi ve finansmanınızı yönetmek için dört
seçenek vardır. Birkaç seçeneği bir arada da kullanabilirsiniz.
Aşağıda NDIS fonlarınızı yönetmek için seçenekler verilmiştir. Bunlar planınızıgerçekte yönetmez.
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Self-management
Bütçenizi yönetmeyi seçebilirsiniz. Bu seçeneği seçerseniz, NDIS size veya temsilcinize doğrudan ödeme
yapacaktır. Her şeyi kendinizin yönetebileceğinden emin değilseniz, bütçenizin sadece bir kısmını kendiniz
yönetmeyi seçebilirsiniz. Planınızın bir bölümü olarak bütçenizi kendinizin nasıl yönetebileceğini öğrenmenize
yardımcı olması için birine ödeme yapabilirsiniz. Eğer kendi kendinizi yönetirseniz, satın alabileceğiniz
engellilik destekleri üzerinde daha fazla seçenek ve kontrole sahip olursunuz.

Bir plan temsilcisi
Bu, paranızı yönetmesi için seçtiğiniz kişidir.

Ulusal Engellilik Sigorta Kurumu Kayıtlı Plan Yönetimi Sağlayıcısı
Bu seçeneği belirlerseniz, bütçeleriniz bir Plan Yönetim Sağlayıcısı tarafından yönetilir. Bu genellikle seçtiğiniz
bir organizasyondur. Bu seçenek ile Ulusal Engellilik Sigorta Kurumu Plan Yöneticisinedoğrudan ödeyecektir.

Ulusal Engellilik SigortaKurumu
Bütçelerinizi Ulusal Engellilik Sigorta Kurumu’nun yönetmesini seçerseniz, destek sağlayıcılarınıza doğrudan
ödeme yapılır.
NDIS katılımcısı olursanız, paranızı nasıl yöneteceğine karar verirsiniz. Başka biri diğer bütçelerinizi
yönetirken seçenekleri birleştirmeyi ve bütçelerinizin bazılarını kendiniz yönetmeyi seçebilirsiniz. Bu sizin için
en iyi olanı yapmaktır. Bugün yeniden düşle işlem defterinizin 6. Adım bölümünde, karar vermenize yardımcı
olacak bir artılar ve eksiler listesi vardır. Şimdi bir Destek Koordinatörü isteyip istemediğiniz ve bütçenizi
yönetmek için destek isteyip istemediğiniz üzerinde düşünmeye başlayın. NDIS planlamasına başladığınızda,
size yardımcı olması için doğru olan destekleri isteyebilirsiniz. Zaten bir kuruluştan aldığınız bir destek varsa,
başka birinden de bağımsız tavsiye isteyebilirsiniz.
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