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Πρόγραμμα Εθνικού Συντονιστή Αναπηρίας  
Για τις Περιοχές Νοτιοδυτικού Σύδνεϋ και Δυτικού Σύδνεϋ  

 
 

Το Πρόγραμμα Εθνικού Συντονιστή Αναπηρίας [National Disability 
Coordination Officer Program (NDCO)] λειτουργεί στρατηγικά για να 
βοηθά άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη μετέπειτα επαγγελματική 
απασχόληση, μέσω ενός εθνικού δικτύου περιφεριακών συντονιστών 
NDCO. Οι NDCO εργάζονται με ενδιαφερόμενους για να περιορίσουν 

τα συστημικά εμπόδια, να διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση, να 
δημιουργούν συνδέσμους και να συντονίζουν τις υπηρεσίες μεταξύ των 

φορέων εκπαίδευσης και απασχόλησης. 
 

Οι NDCO συνεργάζονται με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων: άτομα 
με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σχολεία (Δημόσια, Καθολικά και 

Ανεξάρτητα), πάροχους τριτοβάθμιας και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, υπηρεσίες απασχόλησης, εργοδότες, κοινοτικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες αναπηρίας, και άλλα Κυβερνητικά 
προγράμματα. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή 

Κυβέρνηση. 
 

Οι περιοχές Νοτιοδυτικού Σύδνεϋ [South-Western Sydney] και Δυτικού 
Σύδνεϋ [Western Sydney] του προγράμματος NDCO φιλοξενoύνται 

από τη Μονάδα Ισονομίας και Διαφορετικότητας [Equity and Diversity 
Unit] του Πανεπιστημίου του Western Sydney.   

 
 
 

 
 
 

 Ενδυναμώνει άτομα με παροχή πληροφοριών για το φάσμα των επιλογών επιμόρφωσης μετά 
το σχολείο, επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις δυνατότητες  απασχόλησης και πώς να έχουν 
πρόσβαση σ’ αυτά, για παράδειγμα μέσω παρουσιάσεων σε ομάδες μαθητών και 
οικογενειών, οργάνωσης εκδηλώσεων και δημόσιων συζητήσεων. 

 
 Πληροφορεί άτομα με αναπηρία σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις υποχρεώσεις των 

παρόχων, τις διαθέσιμες υπηρεσίες και υποστηρίξεις ώστε να τα βοηθήσει να κάνουν μια 
επιτυχή μετάβαση και συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την μετέπειτα 
επαγγελματική απασχόληση 

 
 Παραπέμπει και διασυνδέει άτομα και οργανισμούς με τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης και τα  

βοηθάει να έχουν πρόσβαση σε συνεχή βοήθεια όπου είναι απαραίτητο  

 Τι υπηρεσίες μπορεί ένας NDCO να παράσχει σε άτομα με αναπηρία;  
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 Βοηθούν στο συντονισμό υπηρεσιών και διασυνδέσεων μεταξύ σχολείων, παρόχων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης και υπηρεσιών απασχόλησης και 
προγραμμάτων αναπηρίας 
 

 Δημιουργούν ή υποστηρίζουν τοπικά δίκτυα που προωθούν την επικοινωνία, τη συνεργασία                
και δημιουργούν δυνατούς δεσμούς με επαγγελματίες που εργάζονται σε σχολεία, στην 
επαγγελματική εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε υπηρεσίες απασχόλησης 
 

 Προσφέρουν επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση σε πάροχους εκπαίδευσης και εργοδότες 
ώστε να τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν καλύτερα τον προγραμματισμό μετάβασης και 
συμμετοχής των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην απασχόληση        
 

 Διευκολύνουν έργα και συνεργασίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν συστημικά εμπόδια και 
θέματα που επηρεάζουν την ομαλή μετάβαση ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και στην εργασία 

 
 

 
 
 Ο διαδικτυακός μας τόπος Get Ready for Study and 

Work είναι γεμάτος πληροφορίες για δυνατότητες μετά την 
αποφοίτηση για άτομα με αναπηρία, διαθέσιμες λογικές 
διευθετήσεις σε χώρους σπουδών και εργασίας, 
γνωστοποιήσεις και σύνδεσμους για πολλούς άλλους 
πόρους. Επισκεφτείτε σήμερα το 
www.westernsydney.edu.au/ndco 

 
 Choosing Your Path. Disclosure: It’s a Personal 

Decision είναι ένας διαδικτυακός τόπος που 
επιλαμβάνεται των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
σπουδαστές, εργαζόμενοι και εργοδότες παρέχοντας πληροφορίες για δυνατότητες και τρόπους 
να φτάσει κανείς εκεί. Δείτε το: www.westernsydney.edu.au/ndco/disclosure 
 

 Ο διαδικτυακός μας τόπος Get Ready for Uni περιέχει πληροφορίες σχετικές με το πώς να 
προετοιμαστείτε για το Πανεπιστήμιο, να επιλέξετε ένα πανεπιστήμιο, διαθέσιμες εναλλακτικές 
επιλογές σπουδών και υποστήριξη αναπήρων. Δείτε το: 
www.westernsydney.edu.au/ndco/getready 
 

 Το Education to Employment Package είναι ένας διαδικτυακός τόπος που απευθύνεται σε 
σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απόφοιτους με αναπηρία, στους εργοδότες τους και 
σε πάροχους υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το 
www.westernsydney.edu.au/ndco/employment 

 
 
 
 

Πόροι που θα σας βοηθήσουν 
 

Με ποιον άλλο τρόπο βοηθούν οι NDCO; 
 

 South-Western Sydney Region    Western Sydney Region 
Gillian Hilt ή Nicole Ison                 Bernard Sobiesiak 
University of Western Sydney    University of Western Sydney 

 Campbelltown Campus     Werrington North Campus 
Τηλ.: 4620 3175 ή 4620 3246     Τηλ.: 9678 7376 
Email: g.hilt@westernsydney.edu.au or   Email: b.sobiesiak@westernsydney.edu.au   
 n.ison@westernsydney.edu.au  

 
Δεν είναι η περιοχή σας; Δείτε το www.education.gov.au/ndcoprogramme για να βρείτε τον τοπικό σας NDCO 

Περισσότερες πληροφορίες απ’ τον τοπικό σας NDCO  
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