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Οδηγός σχετικά µε τον Νόµο του 2010 περί 
(Αναγνώρισης) Φροντιστών της ΝΝΟ 

Ο Νόµος του 2010 περί (Αναγνώρισης) Φροντιστών της ΝΝΟ [ο 
Νόµος] αναγνωρίζει τον πολύτιµο ρόλο και τη συµβολή των 
φροντιστών της ΝΝΟ. 

Υπάρχουν περίπου 854.3001  μέλη οικογενειών, φίλοι και γείτονες στη ΝΝΟ που παρέχουν μη 
αμειβόμενη φροντίδα και υποστήριξη σε άλλο άτοµο λόγω αναπηρίας του, χρόνιας ασθένειας, 
ψυχικής υγείας, άνοιας ή γήρανσης. 
Το Υπουργείο Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης (Department of Communities and Justice - DCJ) 
ηγείται της εφαρµογής του Νόµου. 
Ο Νόμος αναθεωρήθηκε το 2016, με μικρές τροποποιήσεις που έγιναν τον Ιούνιο του 2017. 

Κύρια χαρακτηριστικά του Νόμου του 2010 περί (Αναγνώρισης) 
Φροντιστών της ΝΝΟ 
Καταστατικός Χάρτης των Φροντιστών της ΝΝΟ 
Ο Καταστατικός Χάρτης παρατίθεται στο Παράρτημα 1 του Νόμου και στο πίσω μέρος του παρόντος 
ενημερωτικού φυλλαδίου. Περιλαμβάνει 13 αρχές που παρέχουν καθοδήγηση σε θέματα που είναι 
σημαντικά για τους φροντιστές, συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης για τη συνεισφορά, την υγεία και την 
ευεξία των φροντιστών, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της αναγνώρισης των φροντιστών ως 
εταίρους στη φροντίδα. 

Υποχρεώσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα 
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνητικών υπηρεσιών, των δηµοτικών 
συµβουλίων και άλλων αρχών) πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους γνωρίζει και κατανοεί τον 
Καταστατικό Χάρτη των Φροντιστών της ΝΝΟ. Πρέπει να διαβουλεύονται µε τους φροντιστές ή τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους φροντιστές όταν αναπτύσσουν πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στους 
φροντιστές. Οι δηµόσιοι φορείς πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των 
Φροντιστών της ΝΝΟ όταν αναπτύσσουν εσωτερικές πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που 
µπορεί να επηρεάσουν τους φροντιστές του εργατικού τους δυναµικού. 

Επιπλέον, οι δηµόσιοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στους φροντιστές ή “There are only four 
στα άτοµα που φροντίζουν (οργανισµοί ανθρώπινων υπηρεσιών) πρέπει να kinds of people in 
αντικατοπτρίζουν τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Φροντιστών κατά the world. 
την παροχή των υπηρεσιών τους. Πρέπει να αναφέρουν τη συµµόρφωσή τους Those who have µε τον Νόµο στην ετήσια έκθεσή τους. been caregivers. 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Φροντιστών της ΝΝΟ Those who are 
Ο Νόµος καθίδρυσε το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Φροντιστών της ΝΝΟ [το currently 
Συµβούλιο] για την προώθηση των συµφερόντων των φροντιστών. Το caregivers. 
Συµβούλιο παρέχει συµβουλές στον Υπουργό Οικογενειών και Κοινοτήτων 

Those who will be (Minister for Families and Communities) για θέµατα νοµοθεσίας και πολιτικής 
caregivers, and που αφορούν τους φροντιστές. Η πλειονότητα των µελών του Συµβουλίου those who will 

είναι φροντιστές. Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες σχετικά µε τον need a caregiver.” 
ρόλο και τα µέλη του Συµβουλίου στην ιστοσελίδα: 
https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/carers 

1 Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα του 2018 για την Αναπηρία, τη Γήρανση και τους Φροντιστές 

https://www.facs.nsw.gov.au/inclusion/carers
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Ο Καταστατικός Χάρτης των 
Φροντιστών της ΝΝΟ 
Παράρτημα 1 του Νόμου του 2010 περί (Αναγνώρισης) Φροντιστών 
1. Οι φροντιστές έχουν πολύτιµη συνεισφορά στην κοινότητα 

α) Η ΝΝΟ αναγνωρίζει την πολύτιµη κοινωνική και οικονοµική συνεισφορά των φροντιστών στην 
κοινότητα. 
β) Οι φροντιστές θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα, επιλογές και ευκαιρίες µε τους 
υπόλοιπους Αυστραλούς. 
γ) Οι µοναδικές γνώσεις και εµπειρίες των φροντιστών θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να 
αναγνωρίζονται. 
δ) Η σχέση µεταξύ των φροντιστών και των ατόµων που φροντίζουν θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. 

2. Είναι σηµαντική η υγεία και η ευεξία των φροντιστών 
α) Οι φροντιστές θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να απολαµβάνουν τη βέλτιστη υγεία και 
ευεξία και για να συµµετέχουν στην οικογενειακή, κοινωνική και κοινοτική ζωή, την απασχόληση 
και την εκπαίδευση. 
β) Οι φροντιστές θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να εξισορροπούν τον ρόλο τους ως 
φροντιστές µε άλλους ρόλους, όπως την εργασία και την εκπαίδευση. 

3. Οι φροντιστές διαφέρουν µεταξύ τους και έχουν ατοµικές ανάγκες εντός και εκτός 
του ρόλου τους ως φροντιστές 
α) Οι διαφορετικές ανάγκες των φροντιστών θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να αναγνωρίζονται 
στην πολιτική, τα προγράµµατα και την παροχή υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη την κουλτούρα και 
τη γλώσσα, την ηλικία, την αναπηρία, τη θρησκεία, την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, τον τόπο 
διαµονής, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισµό. 
β) Οι αξίες, η κληρονοµιά και οι έννοιες φροντίδας των Αβοριγίνων και των Νησιωτών του Στενού 
Τόρες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εκτιµούνται. 
γ) Οι πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι φροντιστές που µένουν σε αγροτικές και 
αποµακρυσµένες περιοχές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να αναγνωρίζονται. 
δ) Τα παιδιά και τα νέα άτοµα που είναι φροντιστές θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 

4. Οι φροντιστές είναι εταίροι στη φροντίδα 
α) Οι επιλογές, οι απόψεις και οι ανάγκες των φροντιστών και των ατόµων που φροντίζουν θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, τον σχεδιασµό, την παροχή και την αναθεώρηση των 
υπηρεσιών που παρέχονται στα άτοµα που φροντίζουν. 
β) Οι φροντιστές θα πρέπει να παραπέµπονται και να βοηθούνται για να έχουν πρόσβαση στις 
κατάλληλες υποστηρίξεις και υπηρεσίες. 
γ) Η υποστήριξη για τους φροντιστές θα πρέπει να είναι έγκαιρη, να ανταποκρίνεται, να είναι κατάλληλη 
και προσβάσιµη. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Νόμο 

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Νόμο 
στην ιστοσελίδα: 

https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers 

https://www.service.nsw.gov.au/guide/carers
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