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Πνευµατική Ιδιοκτησία Πολιτεία
Βικτώριας, 2003.

∆εν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή
προσθέσεις στο περιεχόµενο αυτού του
εγγράφου, ούτε η πώληση ή ιδιοποίηση των
πληροφοριών.
Η Πολιτεία Βικτώρια επιτρέπει και παροτρύνει
την αναπαραγωγή αυτού του έντυπου, αρκεί
να είναι ακριβής και η Πολιτεία Βικτώρια
αναγνωρίζεται ως κάτοχος της πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
Η Companion Card™ (Κάρτα Συνοδού) είναι
κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Πολιτείας
Βικτώρια.
Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα του
Βικτωριανού Εγχειριδίου Κατόχου Κάρτας
Συνοδού διατίθενται στην παρακάτω
ιστοσελίδα του προγράµµατος Companion
Card:
www.companioncard.org.au
ή τηλεφωνικά στη Γραµµή Πληροφοριών
Κάρτας Συνοδού στον αριθµό:
1800 650 611
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Γιατί αναπτύχθηκε η
Companion Card;

Γενικές πληροφορίες για το Εγχειρίδιο αυτό
Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να σας βοηθήσει να καταλάβετε
πώς λειτουργεί το πρόγραµµα Κάρτας Συνοδού (Companion Card).
Μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε κατά πόσο θα πρέπει να
κάνετε αίτηση για Companion Card.
Το εγχειρίδιο παρέχει λεπτοµέρειες για τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις σας ως κάτοχος κάρτας. Επιπλέον, το εγχειρίδιο
επεξηγεί πώς να προµηθευτείτε έντυπα αιτήσεων και άλλες
πληροφορίες και καταγράφει άλλες ενηµερωτικές πηγές που µπορεί
να σας είναι χρήσιµες.
Θα πρέπει να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν συµπληρώσετε
την αίτηση. Στο κεφάλαιο "Απαιτούµενα στοιχεία για τη συµπλήρωση
της Αίτησης Κατόχου Κάρτας" σ' αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται τα
στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει
επίσης το έντυπο της αίτησης. Συνιστάται να κρατήσετε αυτό το
εγχειρίδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να κοιτάξετε κάτι αργότερα.
“Affiliate - Συµµετέχων Οργανισµός” –
χρησιµοποιείται για να περιγράψει
οργανισµούς, επιχειρήσεις και παραρτήµατα
που χρεώνουν εισιτήριο εισόδου ή χρέωση
συµµετοχής κι έχουν δηλώσει επίσηµα ότι
δέχονται την Companion Card. Κλάδοι µε
έδρα τη Βικτώρια, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που έχουν παναυστραλιανές
επιχειρήσεις ή παραρτήµατα, δικαιούνται να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα.

Επεξήγηση όρων
“Cardholder - Κάτοχος Κάρτας” –
αναφέρεται σ' ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες,
οι οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνουν
προβλήµατα που σχετίζονται µε τα γηρατειά
και την ψυχιατρική ασθένεια, του οποίου η
αίτηση για Companion Card έχει εγκριθεί και
του οποίου η φωτογραφία και τα στοιχεία
εµφανίζονται στην Companion Card.
“Companion - Συνοδός” – αυτό το
πρόγραµµα χρησιµοποιεί τον όρο "companion"
(συνοδός) για να περιγράψει έναν έµµισθο ή
άµισθο βοηθό ή φροντιστή που συνοδεύει έναν
κάτοχο κάρτας, για να µπορεί να πηγαίνει ή να
συµµετέχει σε κοινοτικές δραστηριότητες.

“Companion Ticket - Εισιτήριο Συνοδού” –
είναι ένα δεύτερο εισιτήριο ή είσοδος που
εκδίδεται δωρεάν σ' ένα συνοδό, όταν είναι
αναγκαίο να συνοδευτεί ο κάτοχος της κάρτας
σε ένα χώρο ή δραστηριότητα.
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επιτρέπανε τη δωρεάν είσοδο στους
συνοδούς. Μέχρι σήµερα όµως, αυτοί οι
οργανισµοί δεν είχαν µια απλή ή συνεπή
µέθοδο αναγνώρισης των ατόµων που
µπορεί νόµιµα να χρειάζονταν συνοδό.

Το Βικτωριανό ∆ίκτυο για την Ψυχαγωγία και
τις Ειδικές Ανάγκες (Victorian Network On
Recreation and Disability - VICNORD)
ανέπτυξε την ιδέα της Companion Card για
να ανταποκριθεί στα συνεχή προβλήµατα
που αντιµετώπιζαν τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, που έβρισκαν τις τιµολογιακές
πολιτικές πολλών χώρων ή δραστηριοτήτων
αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης να
κάνουν διακρίσεις σε βάρος τους.

Η Companion Card αναπτύχθηκε για να
προωθήσει το υπάρχον δικαίωµα των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες σ' ένα δίκαιο σύστηµα
εισιτηρίων. ∆εν είναι ένα πρόγραµµα
µειώσεων, µια έκπτωση ή όφελος.
Η Companion Card είναι ένας εύκολος
τρόπος αναγνώρισης της ανάγκης για
ύπαρξη συνοδού και θα βοηθήσει τον κλάδο
ψυχαγωγίας να συµµορφωθεί µε τη σχετική
νοµοθεσία κατά των διακρίσεων.

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες που χρειάζονται
βοήθεια για να πηγαίνουν σε κοινοτικές
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες έχουν
δικαίωµα ίσης συµµετοχής στον κοινοτικό
χώρο. Αυτό το ουσιώδες δικαίωµα
προστατεύεται βάσει του Άρθρου 42 του
Νόµου Ίσων Ευκαιριών 1995 (Βικτώρια)
[Equal Opportunity Act 1995 (Vic)] και Άρθρο
8 του Νόµου κατά των ∆ιακρίσεων Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες 1992 (Κοινοπολιτειακός)
[Disability Discrimination Act 1992 (Cwlth).
Βάσει αυτών των δύο Νόµων είναι παράνοµο
να γίνονται διακρίσεις σε βάρος ατόµου που
χρειάζεται τη βοήθεια συνοδού.

Η Companion Card είναι ένα µη
κερδοσκοπικό πρόγραµµα. Η διαχείριση του
προγράµµατος χρηµατοδοτείται από την
Βικτωριανή Κυβέρνηση µέσω του Ταµείου
Κοινοτικής Υποστήριξης (Community Support
Fund), Ταµείο Στρατηγικών Πρωτοβουλιών
(Strategic Initiatives Fund).
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Στο παρελθόν όµως, ένα άτοµο µε ειδικές
ανάγκες που χρειαζόταν τη βοήθεια συνοδού
για να συµµετέχει σε χώρους ή
δραστηριότητες στην κοινότητα, έπρεπε
µερικές φορές να πληρώνει δύο εισιτήρια
εισόδου ή και χρεώσεις κράτησης: ένα για
τον εαυτό του κι ένα για το συνοδό του.
Αυτή η πρακτική είναι µεροληπτική επειδή
έχει ως συνέπεια τον διπλασιασµό της τιµής
εισόδου ή και χρέωσης κράτησης για το
άτοµο µε ειδικές ανάγκες.
Ορισµένοι υπεύθυνοι χώρων ή
δραστηριοτήτων προσπάθησαν να
επανορθώσουν αυτή την ανισότητα και
5
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Πού µπορώ να χρησιµοποιώ
την Companion Card;

Τι είναι η Companion Card;

Οι κάτοχοι κάρτας µπορούν να χρησιµοποιούν
την κάρτα τους για να πάρουν Εισιτήριο
Συνοδού (Companion Ticket) µόνον εάν δεν
µπορούν να πάνε σε έναν συγκεκριµένο χώρο
ή να συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα χωρίς
τη βοήθεια συνοδού.

Η Companion Card είναι µια κάρτα µεγέθους
πορτοφολιού που εκδίδεται σε άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, που µπορεί να συµπεριλαµβάνουν
προβλήµατα που σχετίζονται µε τα γηρατειά
και την ψυχιατρική ασθένεια. Η κάρτα έχει
φωτογραφία του κατόχου της κάρτας και
αναγνωρίζει αυτό το άτοµο ως άτοµο που
χρειάζεται βοήθεια συνοδού για να πηγαίνει σε
χώρους ή να συµµετέχει σε δραστηριότητες.

Η επιτυχία και η διεύρυνση της χρήσης της
Companion Card εξαρτάται, εν µέρει, από την
καλή θέληση των κατόχων καρτών και των
συµµετεχόντων οργανισµών (affiliates).
Απόπειρες χρήσης της Companion Card όταν
δεν χρειάζεται συνοδός πιθανόν να
διακινδυνεύσουν την προθυµία του κλάδου
ψυχαγωγίας να συµµετέχει στο πρόγραµµα.

Η Companion Card προωθεί το υπάρχον
δικαίωµα των ατόµων για πρόσβαση σε χώρους
ή δραστηριότητες στην κοινότητα, χωρίς να
επιβαρύνονται µε επιπρόσθετα έξοδα επειδή
χρειάζονται συνοδό. ∆εν είναι ένα πρόγραµµα
µειώσεων ή εκπτώσεων, ούτε προσφέρει στα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες κάποιο όφελος το
οποίο δεν λαβαίνουν οι άλλοι.

τρόπου, πολλοί περισσότεροι οργανισµοί και
κλάδοι θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα,
αναγνωρίζοντας έτσι τα δικαιώµατα των
ατόµων που χρειάζονται συνοδό.

Οι Affiliates είναι συµµετέχοντες οργανισµοί,
επιχειρήσεις και παραρτήµατα που χρεώνουν
είσοδο ή χρέωση συµµετοχής κι έχουν δηλωθεί
επίσηµα να συµµετέχουν στο πρόγραµµα
Companion Card. Κλάδοι µε έδρα τη
Βικτώρια, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών
που έχουν παναυστραλιανές επιχειρήσεις ή
παραρτήµατα, δικαιούνται να γίνουν affiliates.

Πόσο κοστίζει;
Η Companion Card χρηµατοδοτείται από
την Πολιτειακή Κυβέρνηση Βικτώριας µέσω
του Ταµείου Κοινοτικής Υποστήριξης,
Ταµείο Στρατηγικών Πρωτοβουλιών και
εκδίδεται δωρεάν.

Το πρόγραµµα Companion Card είναι µια
Βικτωριανή πρωτοβουλία και αναπτύχθηκε µε
αρχικό στόχο τις ψυχαγωγικές, αθλητικές,
κοινωνικές και πολιτισµικές εγκαταστάσεις ή
δραστηριότητες µε έδρα τη Βικτώρια. Άλλοι
κλάδοι µπορούν επίσης να επιλέξουν να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Να κοιτάτε για
το χαρακτηριστικό σήµα της Companion Card
που εκτίθεται από τους συνεργαζόµενους
οργανισµούς (affiliates) στην είσοδο των
κτιρίων των επιχειρήσεων ή στο διαφηµιστικό
και ενηµερωτικό τους υλικό.
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Ποιο άτοµο θεωρείται
συνοδός;
Ο όρος συνοδός αναφέρεται στο άτοµο που έχει
επιλεγεί από τον κάτοχο κάρτας για να το βοηθά
να πηγαίνει σ' ένα χώρο ή δραστηριότητα.
Συνοδός µπορεί να είναι ένας έµµισθος ή
άµισθος βοηθός ή φροντιστής. Ο κάτοχος
κάρτας µπορεί να επιλέξει ποιο άτοµο θα ήθελε
να έχει ως συνοδό και αυτό µπορεί να ποικίλλει
και εξαρτάται στη δραστηριότητα και στη
συγκεκριµένη περίπτωση.

Πώς θα πρέπει να την
χρησιµοποιώ;
Το άτοµο µπορεί να δείξει την Companion
Card όταν κάνει κράτηση ή αγοράζει εισιτήριο
αρκεί ο κάτοχος της κάρτας να χρειάζεται
βοήθεια συνοδού για να πάει στο
συγκεκριµένο χώρο ή δραστηριότητα.
Συµµετέχοντες οργανισµοί (affiliates)
αναγνωρίζουν την Companion Card και
εκδίδουν δωρεάν στους κατόχους της κάρτας
ένα δεύτερο εισιτήριο για το συνοδό τους.

Ένα άτοµο δεν θεωρείται συνοδός αν
συνοδεύει τον κάτοχο κάρτας µόνο για
κοινωνικό ή ψυχαγωγικό σκοπό, χωρίς να
παρέχει την υποστήριξη που απαιτεί ο
κάτοχος κάρτας για να πάει σ' έναν χώρο ή
να συµµετέχει σε µια δραστηριότητα.
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Μερικοί υπεύθυνοι χώρων ή δραστηριοτήτων
παρόλο που ίσως να µη γνωρίζουν για την
Companion Card (ή να µην εκθέτουν το
χαρακτηριστικό σήµα), µπορεί να δέχονται
την κάρτα σας αν τη δείξετε ή τους το πείτε.
Το πίσω µέρος της κάρτας σας έχει µια
διεύθυνση ιστοσελίδας και αριθµό τηλεφώνου
ώστε να µπορούν οι υπεύθυνοι χώρων και
δραστηριοτήτων να παίρνουν περισσότερες
πληροφορίες για την Companion Card και να
ενηµερώνονται για τρόπους συνεργασίας µε
το πρόγραµµα. Αναµένεται ότι µε την
αυξηµένη ενηµέρωση µέσω αυτού του
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Ποιοι µπορούν να
κάνουν αίτηση;

ιδιοκτησία του. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον
κάτοχο της κάρτας να διαλέξει το άτοµο που
προτιµά να είναι συνοδός του σε κάθε χώρο
ή δραστηριότητα.

Οι αιτούντες για Companion Card πρέπει να
ικανοποιούν ορισµένα κριτήρια που
καθιερώθηκαν από το Victorian Department
of Human Services, βάσει του νόµου
Disability Services Act 1991 (Vic).

∆εν µπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις εκ
µέρους του αιτούντα, χωρίς τη συγκατάθεσή
του, εκτός από γονέα ή νόµιµο κηδεµόνα.

Πώς µπορώ να γνωρίζω
ότι η αναπηρία µου είναι
µόνιµη;

Περιληπτικά, µπορείτε να υποβάλλετε αίτηση
για κάρτα εάν:
1. Έχετε µια αναπηρία, που µπορεί να
περιλαµβάνει προβλήµατα που
σχετίζονται µε τα γηρατειά και την
ψυχιατρική ασθένεια, και
2. Η αναπηρία σας είναι µόνιµη - ή πιθανόν
να είναι µόνιµη, και
3. Χρειάζεστε συνοδό για να σας βοηθά να
πηγαίνετε σε κοινοτικούς χώρους ή
δραστηριότητες, και
4. Ζείτε στην Αυστραλία, ή κατοικείτε στην
Αυστραλία βάσει ισχύουσας βίζας, και
5. Ένας αρµόδιος επαγγελµατίας έχει
υπογράψει την αίτηση και τις
φωτογραφίες σας.

Μόνιµες αναπηρίες είναι αυτές που θα
υπάρχουν ή πιθανόν να υπάρχουν για το
υπόλοιπο της ζωής σας, ακόµη κι αν οι
συνέπειες της αναπηρίας µπορεί να
διακυµαίνονται.
Οι αναπηρίες που πιθανόν να µην
συνεχιστούν για το υπόλοιπο της ζωής σας
δεν θεωρούνται µόνιµες, παρόλο που µπορεί
να διαρκούν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
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∆εν γίνεται έλεγχος του εισοδήµατος ή των
περιουσιακών σας στοιχείων στην αίτησή
σας για Companion Card και τα άτοµα
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανεξάρτητα
της επαγγελµατικής τους κατάστασης ή
εθνικότητας.
∆εν υπάρχει περιορισµός ηλικίας σχετικά µε
το ποια άτοµα µπορούν να υποβάλλουν
αίτηση για Companion Card, αλλά οι αιτήσεις
αιτούντων ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει
να έχουν υπογραφεί από τον γονέα ή νόµιµο
κηδεµόνα τους.
Ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, οργανισµοί ή
πιθανοί συνοδοί δεν δικαιούνται να
υποβάλλουν αίτηση για Companion Card. Η
κάρτα θα εκδίδεται µόνο στο άτοµο µε τις
ειδικές ανάγκες και θα παραµένει στην
8

Πώς µπορώ να αποδείξω ότι
δικαιούµαι Companion Card;

υπεύθυνους χώρων ή δραστηριοτήτων να
διαπραγµατευτούν µια εναλλακτική µέθοδο
για την επιβεβαίωση της ανάγκης εισιτηρίου
συνοδού.

Μπορείτε να αποδείξετε ότι χρειάζεστε
Companion Card µε έναν απ' τους παρακάτω
δύο τρόπους:

Ανανέωση Κάρτας
Συνοδού

1. Λαβαίνετε τώρα µία απ' τις συγκεκριµένες
υποστηρίξεις ή υπηρεσίες που καταγράφονται
στην Αίτηση Κατόχου Κάρτας. Όλα τα άτοµα
που λαβαίνουν αυτές τις υποστηρίξεις ή
υπηρεσίες θα έχουν υποβληθεί προηγουµένως
σε µια εξέταση των αναγκών τους µε την
οποία αποδεικνύεται η ανάγκη τους για
Companion Card.

Η Companion Card ισχύει για πέντε χρόνια
από την ηµεροµηνία έκδοσης. Μετά την
περίοδο αυτή όλοι οι κάτοχοι καρτών πρέπει
να ανανεώσουν την κάρτα τους. Η περίοδος
ανανέωσης βασίζεται:• Στη φυσική διάρκεια ζωής της κάρτας
(βλάβη και φθορά της κάρτας),
• Στην απαίτηση ότι οι φωτογραφίες πρέπει
να συνεχίζουν να αντανακλούν την
εµφάνιση του κατόχου της κάρτας,
• Στην πιθανότητα αλλαγών στις απαιτήσεις
υποστήριξης για µερικούς κατόχους κάρτας.

ή
2. Μπορείτε να µας πείτε τους λόγους για
τους οποίους χρειάζεστε συνοδό για να σας
βοηθάει µε τους παρακάτω τοµείς ώστε να
συµµετέχετε στον κοινοτικό χώρο:
• Επικοινωνία
• Μάθηση/προγραµµατισµός/
δυνατότητα σκέψεως
• Κινητικότητα
• Αυτοφροντίδα

Για να ανανεώσετε την κάρτα σας, θα
χρειαστεί να συµπληρώσετε µια νέα Αίτηση
Κατόχου Κάρτας και να την αποστείλετε στο
πρόγραµµα Companion Card.
Μπορείτε να κάνετε αίτηση ανανέωσης
κάρτας µέχρι και 6 µήνες πριν την
ηµεροµηνία λήξεως της τωρινής σας κάρτας.

Τι γίνεται αν δεν
δικαιούµαι να λάβω
Companion Card;
Η Companion Card εκδίδεται µόνο σε άτοµα
που ικανοποιούν όλα τα κριτήρια του
προγράµµατος. Μπορεί να υπάρχουν
περιπτώσεις όπου ένα άτοµο µπορεί να
χρειάζεται συνοδό αλλά δεν δικαιούται να
λάβει Companion Card. Παραδείγµατος
χάρη όταν ένα άτοµο έχει µια προσωρινή
αναπηρία. Στις περιπτώσεις σαν κι αυτές,
εξαρτάται απ' το µεµονωµένο άτοµο και τους
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Κατάχρηση Κάρτας
Συνοδού

Αν δεν είστε ικανοποιηµένοι µε την απάντηση
που λάβετε από τη διεύθυνση του χώρου ή
δραστηριότητας, µπορείτε να αποταθείτε σε
µια από τις υπηρεσίες υποστήριξης που
καταγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό στο
κεφάλαιο "Άλλες ενηµερωτικές πηγές".

Η πιθανότητα κατάχρησης της Companion
Card έχει ελαχιστοποιηθεί µε µια προσεκτική
διαδικασία υποβολής αιτήσεων που
διασφαλίζει ότι η Companion Card καταλήγει
στην προτιθέµενη κατηγορία ατόµων.

Αν έχετε µια διαφορά σχετικά µε την έκβαση
της αίτησής σας για Companion Card,
µπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στο
πρόγραµµα Companion Card. Για
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία αυτή
τηλεφωνήστε στη Γραµµή Πληροφοριών
Companion Card.

Η ίδια η Κάρτα έχει σχεδιαστεί µε πολλά
χαρακτηριστικά στοιχεία ασφάλειας. Οι
συµµετέχοντες οργανισµοί θα µπορούν να τα
χρησιµοποιούν αυτά για να επιβεβαιώνουν τα
στοιχεία του κατόχου κάρτας όταν κάνουν
κρατήσεις και διανοµή εισιτηρίων. Απόπειρα
κατάχρησης από κατόχους κάρτας µπορεί να
έχει ως συνέπεια την ακύρωση της κάρτας.
Η µελλοντική επιτυχία και διεύρυνση του
προγράµµατος Companion Card εξαρτάται,
εν µέρει, από την καλή θέληση των κατόχων
καρτών και των συµµετεχόντων οργανισµών
(affiliates). Απαιτείται απ' τους κατόχους
κάρτας να παρουσιάζουν και να
χρησιµοποιούν την κάρτα τους στα
παραρτήµατα µόνον όταν χρειάζονται συνοδό
για να τους βοηθούν να πάνε στο
συγκεκριµένο χώρο ή δραστηριότητα.
Απόπειρες χρήσης της κάρτας όταν δεν
χρειάζεται συνοδός µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα την ακύρωση της κάρτας και οι
επιχειρήσεις να αποσυρθούν απ' το
πρόγραµµα. Αυτό µπορεί να διακινδυνεύσει
το πρόγραµµα για τους άλλους.

Αντικατάσταση Κάρτας

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε από την
ιστοσελίδα αντίτυπα µεταφρασµένων
εγχειριδίων, έντυπα αιτήσεων στην αγγλική
γλώσσα και διάφορα άλλα έντυπα για την
Companion Card.

Μπορείτε να ζητήσετε αντικατάσταση της
κάρτας εάν -

• Χάσατε την Companion Card,
• Η κάρτα σας Companion Card
κλάπηκε ή καταστράφηκε,
• Αλλάξατε όνοµα
• Χρειάζεστε καινούρια φωτογραφία.

Γραµµή Πληροφοριών
Companion Card
Σηµείωση: Η Γραµµή Πληροφοριών
Companion Card µπορεί να σας βοηθήσει
µόνο για θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε
την Companion Card.

Για να ζητήσετε αντικατάσταση της κάρτας
σας, θα χρειαστεί να συµπληρώσετε τη
φόρµα Αντικατάστασης / Αλλαγής Στοιχείων
(Replacement / Change of Details form) και
να την υποβάλλετε στο πρόγραµµα
Companion Card.

Το προσωπικό της Γραµµής Πληροφοριών
Companion Card βρίσκεται στη διάθεσή σας
κατά τις εργάσιµες ώρες για να απαντήσει σε
ερωτήµατα σχετικά µε το πρόγραµµα
Companion Card και µπορεί επίσης να σας
βοηθήσει αν έχετε απορίες για τις αιτήσεις.

Αλλαγή διεύθυνσης
Αν θέλετε να αλλάξετε την ταχυδροµική σας
διεύθυνση, µπορείτε να ενηµερώσετε το
πρόγραµµα Companion Card συµπληρώνοντας τη φόρµα Αντικατάστασης /
Αλλαγής Στοιχείων.

T
I
M
AD
TWO

Μπορείτε να προµηθευτείτε αντίτυπα
µεταφρασµένων εγχειριδίων, έντυπο αίτησης
στην αγγλική γλώσσα και διάφορα άλλα έντυπα
για την Companion Card επικοινωνώντας µε
την Γραµµή Πληροφοριών Companion Card.

Για να πάρετε τη φόρµα Αντικατάστασης /
Αλλαγής Στοιχείων, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα µας ή τηλεφωνήστε στη Γραµµή
Πληροφοριών Companion Card και ζητήστε
τους να σας ταχυδροµήσουν µια φόρµα.

Τηλέφωνο 1800 650 611 (στα αγγλικά)
Αν δεν µιλάτε αγγλικά, µπορείτε να
επικοινωνείτε µε την Γραµµή Πληροφοριών
Companion Card µε τη βοήθεια διερµηνέα
τηλεφωνώντας στην Πολυγλωσσική Γραµµή
Πληροφοριών. (∆ιαβάστε το κεφάλαιο "Πώς να
επικοινωνείτε µε την Γραµµή Πληροφοριών
Companion Card χρησιµοποιώντας την
Πολυγλωσσική Γραµµή").

Πού να αποταθείτε για
περισσότερες πληροφορίες
για την Companion Card

Παράπονα / ∆ιαφορές

Ιστοσελίδα της Companion Card

Αν έχετε ένα παράπονο σχετικά µε την
αναγνώριση της κάρτας σας Companion
Card, ή προβλήµατα σχετικά µε την
πρόσβαση ή άδικη µεταχείριση στους χώρους
ή δραστηριότητες, θα πρέπει πρώτα να
προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβληµα µε
τη διεύθυνση του χώρου ή δραστηριότητας.

www.companioncard.org.au
Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει διάφορες
πληροφορίες για το πρόγραµµα Companion
Card, µεταφράσεις των σηµαντικότερων
πληροφοριών, απαντήσεις στις πιο συχνές
ερωτήσεις και διασυνδέσεις µε άλλες
χρήσιµες ιστοσελίδες στο ίντερνετ.
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Πώς να επικοινωνείτε µε την
Γραµµή Πληροφοριών
Companion Card χρησιµοποιώντας
την Πολυγλωσσική Γραµµή

Απαιτούµενα στοιχεία για
τη συµπλήρωση της
Αίτησης Κατόχου Κάρτας

Η Πολυγλωσσική Γραµµή Πληροφοριών
παρέχει µαγνητοφωνηµένες πληροφορίες για
την Companion Card όλο το 24ωρο.
Μπορούν επίσης να συνδέουν τα άτοµα που
καλούν µε διερµηνείς για να µιλήσουν µε την
Γραµµή Πληροφοριών Companion Card κατά
τις εργάσιµες ώρες.

Βήµα 1: ∆ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο
κατόχου κάρτας
Βήµα 2: Συµπληρώστε την αίτηση στα
αγγλικά. Μπορείτε να συµπληρώσετε µια
φωτοτυπία της αίτησης.
Βήµα 3: Προµηθευτείτε δύο φωτογραφίες
υψηλής ποιότητας µεγέθους διαβατηρίου.
Βήµα 4: Ζητήστε απ' τον αρµόδιο
Επαγγελµατία Υγείας ή Οργανισµό Παροχής
Υπηρεσιών να σας υπογράψει την αίτησή
σας και τις φωτογραφίες όπως περιγράφεται
στο κεφάλαιο "∆ήλωση Επαγγελµατία".
Βήµα 5: Ταχυδροµήστε την αίτηση στον
παρεχόµενο φάκελο (ή σε οποιοδήποτε
φάκελο µεγέθους C4) στη διεύθυνση:

Βήµατα της διαδικασίας αίτησης:

Αριθµοί Τηλεφώνων της
Πολυγλωσσικής Γραµµής
Πληροφοριών
Αµχαρικά

1300 305 601

Αραβικά

1300 305 602

Καντονέζικα

1300 305 603

Κροατικά

1300 305 604

Ελληνικά

1300 305 607

Ιταλικά

1300 305 608

Σλαβοµακεδόνικα

1300 305 609

Μάνταριν

1300 305 610

Πολωνικά

1300 305 612

Ρωσικά

1300 305 613

Σερβικά

1300 305 614

Σοµαλιανά

1300 305 615

Ισπανικά

1300 305 616

Τουρκικά

1300 305 617

Βιετναµέζικα

1300 305 618

Άλλες γλώσσες

Companion Card Applications
Locked Bag 3014,
Hawthorn VIC 3122.
•
•
•
•

•

Βάλτε τα κανονικά γραµµατόσηµα
Μην διπλώνετε την αίτηση
Μην επισυνάπτετε επιπλέον σελίδες
Σε καµιά περίπτωση δεν επιστρέφονται
τα πρωτότυπα των αιτήσεων και οι
φωτογραφίες
Ελλιπείς αιτήσεις, περιλαµβανοµένων και
αυτών χωρίς υπογραφές ή χωρίς
υπογεγραµµένες φωτογραφίες, δεν
γίνονται αποδεκτές.

Γενικές πληροφορίες
Το πρόγραµµα µπορεί να επικοινωνήσει µε
τα άτοµα που ασχολήθηκαν µε την αίτησή
σας για επιβεβαίωση της ακρίβειας των
στοιχείων που παρέχετε.

1300 305 619
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κάρτας. Αν η αίτηση είναι για ανανέωση
ληγµένης κάρτας, θα χρειαστεί να γράψετε
τον αριθµό της κάρτας.

Σηµείωση: επιβάλλονται ποινές για παροχή
ψευδών στοιχείων στην αίτηση.
Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν στο όνοµα του
ατόµου µε ειδικές ανάγκες και όχι στο όνοµα
του συνοδού ή οργανισµού. Πρέπει να
συµπληρωθεί µία αίτηση για κάθε αιτούντα.

• Υπάρχει µια ερώτηση για τα προσωπικά
σας στοιχεία. Σ' αυτά περιλαµβάνονται το
όνοµα, διεύθυνση, ηµεροµηνία γεννήσεώς
σας και λεπτοµέρειες επαφής µαζί σας.

Θα χρειαστεί να πάρετε την υπογραφή ενός
επαγγελµατία για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία
που παρέχετε στην αίτηση. Ίσως να
µπορέσετε να ταχυδροµήσετε την αίτηση µαζί
µε τις φωτογραφίες στον επαγγελµατία αν το
κανονίσετε µαζί του.

• Υπάρχει µια ερώτηση που σας ρωτά ποιο
τετραγωνάκι περιγράφει πληρέστερα την
αναπηρία σας. Παρέχονται µερικά
παραδείγµατα παθήσεων που µπορεί να
προκαλέσουν αναπηρία. Θα χρειαστεί
επίσης να γράψετε τη συγκεκριµένη σας
διάγνωση ή πάθηση. Αν δεν έχετε µια
επίσηµη διάγνωση µπορείτε να
περιγράψετε εν συντοµία την πάθησή σας.

Φωτογραφίες
Θα χρειαστεί να δώσετε δύο όµοιες
έγχρωµες φωτογραφίες µεγέθους
διαβατηρίου µαζί µε την αίτησή σας.

• Πρέπει να δηλώσετε αν η αναπηρία σας
είναι µόνιµη ή πιθανόν να γίνει µόνιµη. Αν
η αναπηρία σας ∆ΕΝ είναι µόνιµη ή
πιθανόν να γίνει µόνιµη δεν ικανοποιείτε τα
κριτήρια για να λάβετε Companion Card.
∆ιαβάστε το κεφάλαιο "Τι γίνεται αν δεν
δικαιούµαι να λάβω Companion Card;" στο
εγχειρίδιο αυτό για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση σε
χώρους και εκδηλώσεις.

Η φωτογραφία σας θα τυπωθεί στην
Companion Card, οπότε βεβαιωθείτε ότι η
φωτογραφία είναι πρόσφατη και καθαρή.
Θα χρειαστεί να επισυνάψετε τις
φωτογραφίες στην αίτηση µε συνδετήρα ή
πιαστράκι. Μην χρησιµοποιείτε ζελοτέιπ,
συρραπτικό χαρτιού, κόλα ή καρφίτσες.
Η πίσω πλευρά της φωτογραφίας πρέπει
να περιέχει:

• Υπάρχει µια ερώτηση κατά πόσο λαβαίνετε
κάποια από τις συγκεκριµένες υπηρεσίες ή
υποστηρίξεις που καταγράφονται.

A) Το όνοµα του ατόµου στη φωτογραφία,
και

• Υπάρχει µια ερώτηση που σας ρωτά για
τους λόγους που χρειάζεστε συνοδό για να
σας βοηθά στις κοινοτικές δραστηριότητες:

B) Την υπογραφή του ίδιου επαγγελµατία
που υπέγραψε τη δήλωση στην αίτηση.
Το πρόγραµµα Companion Card δεν
αποζηµιώνει τα οποιαδήποτε έξοδα που
ξοδέψατε για να πάρετε την υπεύθυνη
δήλωση ή τις φωτογραφίες.

Επικοινωνία
Μάθηση /προγραµµατισµός/
δυνατότητα σκέψεως
Κινητικότητα

Ερωτήσεις στην αίτηση

Αυτοφροντίδα

• Υπάρχει µια ερώτηση κατά πόσο αυτή είναι
µια νέα αίτηση ή ανανέωση µιας ληγµένης
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Επεξηγήσεις

Αυτοφροντίδα: αυτοφροντίδα αναφέρεται
στις καθηµερινές ασχολίες προσωπικής
φροντίδας περιλαµβανοµένης και της
αυτοπροστασίας. Αν η αναπηρία σας
επηρεάζει τη φροντίδα του εαυτού σας,
µπορεί να χρειάζεστε τη βοήθεια συνοδού για
να ντύνεστε, να πηγαίνετε στην τουαλέτα, να
τρώτε, να παίρνετε τα φάρµακά σας, ή να
προστατεύετε τον εαυτό σας από πιθανούς
κινδύνους, κλπ.

Επικοινωνία: αναφέρεται στο αν
καταλαβαίνετε κι αν σας καταλαβαίνουν οι
άλλοι. Αν η αναπηρία σας επηρεάζει την
επικοινωνία σας µπορεί να είναι αδύνατο για
εσάς να πάτε σε µια δηµόσια εκδήλωση
χωρίς κάποια υποστήριξη λόγω κοινωνικών,
ψυχικών δυσκολιών και δυσκολιών
συµπεριφοράς. Μπορεί να χρειάζεστε
υποστήριξη συνοδού για να παραγγέλνετε
φαγητό, να αγοράζετε εισιτήρια, να βρίσκετε
το κάθισµά σας, να περιµένετε στην ουρά, ή
να σας βοηθά για να αντιµετωπίζετε τους
φόβους, παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις σας
όταν είστε σε δηµόσιο χώρο κλπ.

Αν ∆ΕΝ λαβαίνετε µια απ' τις συγκεκριµένες
υπηρεσίες ή υποστηρίξεις που
καταγράφονται στην αίτηση, την αίτηση και
τις φωτογραφίες πρέπει να τις υπογράψει
ένας επαγγελµατίας υγείας.

∆ήλωση Αιτούντα / Κηδεµόνα /
Εκπροσώπου
Σας τίθεται η ερώτηση κατά πόσο υπάρχει
κάτι άλλο που εσείς, ο Επαγγελµατίας της
Υγείας σας ή ο Οργανισµός Παροχής
Υπηρεσιών θέλετε να µας πείτε για να
στηρίξετε την αίτησή σας.

Στους Επαγγελµατίες Υγείας που µπορούν να
υπογράφουν την αίτηση και τις φωτογραφίες
περιλαµβάνονται:

Η αίτηση πρέπει να υπογραφεί από εσάς ή
τον νόµιµο κηδεµόνα / εκπρόσωπό σας. Με
την υπογραφή σας δηλώνετε ότι:

• Αναγνωρισµένος Ιατρός

• Καταλαβαίνετε και δέχεστε του Όρους και
Προϋποθέσεις του Κατόχου Κάρτας.

• Αναγνωρισµένος Φυσιοθεραπευτής

• ∆εν µπορείτε να συµµετέχετε στον
κοινοτικό χώρο χωρίς τη βοήθεια συνοδού.

• ∆ιπλωµατούχος Εργασιοθεραπευτής

• Αναγνωρισµένος Νοσοκόµος (Κατηγορία
1, 3 ή 4)
• Αναγνωρισµένος Ψυχολόγος
• ∆ιπλωµατούχος Κοινωνικός Λειτουργός

• Καταλαβαίνετε ότι µε τη συµπλήρωση της
αίτησης δεν εγγυάται και έκδοση της
Companion Card.

Μάθηση, προγραµµατισµός και δυνατότητα
σκέψεως: αναφέρεται στις ειδικές ανάγκες
που σχετίζονται µε το µνηµονικό, αντίληψη και
κίνητρα. Αν η αναπηρία σας επηρεάζει την
µάθηση, προγραµµατισµό και δυνατότητα
σκέψεως, µπορεί να δυσκολεύεστε να
προγραµµατίζετε και να εκτελείτε µόνοι σας µια
δραστηριότητα στον κοινοτικό χώρο. Μπορεί
να χρειάζεστε την υποστήριξη ενός συνοδού
για να χειρίζεστε χρήµατα για απλές αγορές,
να θυµάστε πού βρισκόσαστε ή να γνωρίζετε τι
να κάνετε σε µια συγκεκριµένη κατάσταση κλπ.

• ∆ιπλωµατούχος Λογοθεραπευτής

• Συµφωνείτε για το πρόγραµµα Companion
Card ή τους εκπροσώπους του να ζητούν
πληροφορίες για να επιβεβαιώνουν τα
στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση.

ADMIT
TWO

• Βεβαιώνετε ότι τα στοιχεία στην αίτηση
είναι σωστά.
• Καταλαβαίνετε ότι η παροχή ψευδών
στοιχείων στην αίτηση αυτή αποτελεί
αδίκηµα.
Σας τίθεται επίσης η ερώτηση αν δίνετε τη
συγκατάθεσή σας για να παίρνετε µέρος σε
µελλοντικές αξιολογήσεις του προγράµµατος
Companion Card.

Κινητικότητα: αναφέρεται όταν βγαίνετε έξω
ή κατά την µετακίνησή σας. Αν η αναπηρία
σας επηρεάζει την κινητικότητά σας, µπορεί
να χρειάζεστε τη βοήθεια ενός συνοδού για
να καθοδηγεί το αναπηρικό καροτσάκι, να
ενεργεί ως ξεναγός αν δεν βλέπετε, ή να σας
καθοδηγεί µέσα σε έναν χώρο για να πάτε
στην τουαλέτα ή στο αναψυκτήριο, κλπ.
Μπορεί επίσης να χρειάζεστε συνοδό αν δεν
µπορείτε να µετακινείστε στον κοινοτικό χώρο
λόγω φόβου, κατάθλιψης, κλπ.

∆ήλωση επαγγελµατία
Αν λαβαίνετε µία απ' τις συγκεκριµένες
υπηρεσίες ή υποστηρίξεις που
καταγράφονται στην αίτηση, το πρόγραµµα
ή εκπρόσωπος του οργανισµού εκείνης της
υπηρεσίας πρέπει να υπογράψει την αίτηση
και τις φωτογραφίες.
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Όροι και Προϋποθέσεις
Κατόχου Κάρτας

8. Η Companion Card µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη λήψη ενός Companion
Ticket για οποιοδήποτε πρόγραµµα, υπηρεσία
και συνεδρία που διοργανώνεται από τους
υπεύθυνους των συνεργαζόµενων χώρων ή
δραστηριοτήτων. Αυτό υπόκειται στη συνήθη
διαθεσιµότητα και προϋποθέσεις εισόδου.

1. Η Companion Card µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνον όταν ο κάτοχος της
κάρτας αποφασίσει ότι χρειάζεται τη βοήθεια
συνοδού για να πάει σε ένα συγκεκριµένο
χώρο ή να συµµετέχει σε µια συγκεκριµένη
δραστηριότητα.

9. Η Companion Card µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη
κάρτα µειώσεων.

2. Μόνο το άτοµο του οποίου η φωτογραφία
και τα στοιχεία εµφανίζονται στην Companion
Card µπορεί να κάνει χρήση της κάρτας.

10. Οι κάτοχοι κάρτας πρέπει να δίνουν τα
στοιχεία της Companion Card όταν κάνουν
τηλεφωνική κράτηση και πρέπει να
παρουσιάσουν την ισχύουσα κάρτα τους
κατά την συλλογή των εισιτηρίων, και
οποιαδήποτε στιγµή τους ζητηθεί κατά τη
διάρκεια µιας δραστηριότητας. Αν οι κάτοχοι
κάρτας δεν µπορούν να παρουσιάσουν την
κάρτα τους, µπορεί να χρεωθούν για το
Companion Ticket.

3. Τα Εισιτήρια Συνοδού (Companion Tickets)
δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται χωρίς την
παρουσία του κατόχου της κάρτας
Companion Card.
4. Οι κάτοχοι της κάρτας Companion Card
πρέπει να ενηµερώνουν τον υπεύθυνο του
χώρου ή δραστηριότητας ότι χρειάζονται
Companion Ticket κατά την ώρα που
κλείνουν ή αγοράζουν το δικό τους εισιτήριο.

11. Συνεργαζόµενοι χώροι ή δραστηριότητες
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι κάρτας
µπορούν να κάθονται κοντά στους συνοδούς
τους. Οι συνοδοί πρέπει να βρίσκονται κοντά
στους κατόχους κάρτας για να τους βοηθούν
όταν χρειάζεται. Κάτοχοι κάρτας µε ειδικές
απαιτήσεις για κάθισµα πρέπει να
ενηµερώνουν τον υπεύθυνο του χώρου ή
δραστηριότητας κατά την ώρα της κράτησης.

5. Αποδοχή της Companion Card δεν
σηµαίνει και πρόσβαση ατόµου µε ειδικές
ανάγκες στο χώρο ή δραστηριότητα.
Συνιστάται στους κατόχους κάρτας να
ελέγχουν αν υπάρχει πρόσβαση µε τον
υπεύθυνο του χώρου ή δραστηριότητας πριν
κλείσουν τα εισιτήρια.
6. Η κατώτατη εξυπηρέτηση που αναµένεται
από τους οργανισµούς που συµµετέχουν
στην Companion Card (affiliates) είναι ότι θα
εκδίδουν δωρεάν Companion Ticket, ή
είσοδο στους κατόχους κάρτας. Αυτό το
εισιτήριο θα εξαιρείται κάθε χρέωσης
κράτησης.

12. Μερικοί υπεύθυνοι χώρων ή
δραστηριοτήτων µπορεί να χρεώσουν ένα
ποσό πάνω από το γενικό κόστος εισόδου
(πχ. χρέωση για διαδροµές επιπλέον από το
εισιτήριο εισόδου σε ένα λούνα παρκ).
Συνεργαζόµενοι χώροι ή δραστηριότητες
πρέπει να εκδίδουν Companion Ticket για
την είσοδο και για τις επιµέρους ατραξιόν
όπως διαδροµές κλπ., αν ο κάτοχος της
κάρτας αποφασίσει ότι χρειάζεται βοήθεια
για να συµµετέχει.

7. Στις περιπτώσεις όπου ένας κάτοχος
κάρτας χρειάζεται πάνω από ένα συνοδό,
αυτό θα πρέπει να διαπραγµατευτεί από τον
κάτοχο της κάρτας µε τον υπεύθυνο του
χώρου ή δραστηριότητας κατά την ώρα
της κράτησης.
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Άλλες ενηµερωτικές
πηγές

13. Οι Companion Cards µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αγορά ενός πακέτου
προσφοράς, για έναν κάτοχο κάρτας που
συνδυάζει το κόστος εισόδου µαζί µε
συµπληρωµατικά πράγµατα όπως γεύµατα
κλπ. Όταν οι κάτοχοι κάρτας κάνουν κράτηση
ενός πακέτου προσφοράς, πρέπει να ελέγχουν
µε τον υπεύθυνο του χώρου ή δραστηριότητας
τι συµπεριλαµβάνεται στο Companion Ticket.
Είναι σηµαντικό να µην επηρεάζεται η βοήθεια
που προσφέρει ο συνοδός στον κάτοχο της
κάρτας αν τα συµπληρωµατικά πράγµατα δεν
συµπεριλαµβάνονται στο Companion Ticket
(για παράδειγµα, αν τα γεύµατα δεν
συµπεριλαµβάνονται, ο Συνοδός θα πρέπει να
είναι σε θέση να φέρνει ή να παίρνει φαγώσιµα
µ' έναν τρόπο που θα µπορεί να παρέχει
συνεχή βοήθεια στον κάτοχο της κάρτας).

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε άλλες υπηρεσίες για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
∆ικτυακός τόπος Disability Online (Ειδικές
Ανάγκες στο Ίντερνετ)
www.disability.vic.gov.au
Yellow Pages (Χρυσός Οδηγός)
Πηγαίνετε στην καταχώρηση 'Disability
Services and Support Organisations' στο
Yellow Pages.
Department of Human Services Intake and
Response Team (Τµήµα Εισαγωγών και
Ενεργειών του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας) παρέχει πληροφορίες για κοινοτική
υποστήριξη και υπηρεσίες για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, τις οικογένειες και
φροντιστές τους στην περιοχή τους.
Τηλέφωνο 1800 783 783

14. Οι πρακτικές κράτησης και διανοµής
εισιτηρίων για τα Companion Tickets δεν θα
πρέπει να είναι πιο δύσκολες απ' ότι οι
κανονικές πρακτικές εισιτηρίων των
συνεργαζόµενων χώρων ή δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληρφορίες
σχετικά µε τις διακρίσεις σε βάρος
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και τα
δικαιώµατά σας

15. Αν ένας υπεύθυνος χώρου ή
δραστηριότητας υποπτεύεται ότι γίνεται
κατάχρηση µιας Companion Card, µπορεί να το
καταγγείλει στο πρόγραµµα Companion Card.
Αποδεδειγµένη κατάχρηση της Companion
Card µπορεί να έχει ως συνέπεια την ακύρωση
της κάρτας και ο κάτοχος της κάρτας να µη
δικαιούται να ξαναυποβάλλει αίτηση.

Οι διακρίσεις σε βάρος ατόµων µε ειδικές
ανάγκες είναι παράνοµες βάσει πολιτειακών
και οµοσπονδιακών νόµων. Αν πιστεύετε ότι
έχουν γίνει διακρίσεις σε βάρος σας, ίσως
µπορέσετε να πάρετε περισσότερες
πληροφορίες και συµβουλές απ' τις
παρακάτω υπηρεσίες:

16. Είναι αυτονόητο ότι ο αιτών αποδέχεται
τους Όρους και Προϋποθέσεις του Κατόχου
Κάρτας Companion Card όταν υποβάλλει
Αίτηση Κατόχου Κάρτας.

Victorian Legal Aid (Υπηρεσία Νοµικής
Βοήθειας Βικτώριας) παρέχει δωρεάν νοµικές
συµβουλές και µπορεί να σας εκπροσωπήσει
στο δικαστήριο αν δικαιούστε νοµική βοήθεια.
Τηλέφωνο (03) 9269 0234 (µητροπολιτική
περιοχή) ή 1800 677 402 (κλήσεις από
την επαρχία)
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Τοπικά κοινοτικά νοµικά κέντρα παρέχουν
δωρεάν νοµικές συµβουλές και βοήθεια.
Επικοινωνήστε µε τη Συνοµοσπονδία
Κοινοτικών Νοµικών Κέντρων (Federation of
Community Legal Centres) για λεπτοµέρειες
του πλησιέστερου κοινοτικού νοµικού κέντρου.
Τηλέφωνο (03) 9602 4949
Disability Discrimination Legal Service
(Νοµική Υπηρεσία για τις ∆ιακρίσεις σε
βάρος Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες) είναι µια
κοινοτική νοµική υπηρεσία που ειδικεύεται
στο νόµο για τις διακρίσεις σε βάρος ατόµων
µε ειδικές ανάγκες και προσφέρει δωρεάν
πληροφορίες, συµβουλές και βοήθεια.
Τηλέφωνο (03) 9602 4877 (φωνή) ή
(03) 9602 4135 (TTY) ή
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: info@ddls.org.au
Villamanta Legal Service (Νοµική Υπηρεσία
Villamanta) είναι µια κοινοτική νοµική
υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν
πληροφορίες, συµβουλές και ειδικεύεται σε
νοµικά θέµατα που αφορούν τις ειδικές
ανάγκες.

Human Rights and Equal Opportunity
Commission (Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Ίσων Ευκαιριών)
Η επιµόρφωση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
είναι µία απ' τις κύριες ευθύνες της
Επιτροπής µαζί µε τη διερεύνηση και
απόπειρα επίλυσης παραπόνων σχετικά µε
παραβάσεις της νοµοθεσίας για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και της νοµοθεσίας
κατά των διακρίσεων.

Προστασία Προσωπικών
∆εδοµένων

Τηλέφωνο: (02) 9284 9600
Ιστοσελίδα: www.humanrights.gov.au
Γενικές πληροφορίες και ενηµερωτικές
εκδόσεις: 1300 369 711
TTY: 1800 620 241
Φαξ: (02) 9284 9611
Γραµµή πληροφοριών για παράπονα:
1300 656 419 ή
complaintsinfo@humanrights.gov.au

∆εν θα σας σταλεί κανένα υλικό που δεν
σχετίζεται άµεσα µε το πρόγραµµα Companion
Card. Οι πληροφορίες δεν θα διαµοιράζονται,
χρησιµοποιούνται ή µεταβιβάζονται σε κανένα
άτοµο που δεν ασχολείται στη διαχείριση,
εφαρµογή ή αξιολόγηση του προγράµµατος.
Ένα ενδιαφερόµενο άτοµο µπορεί να έχει
πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν
συλλεχθεί µε Αίτηση Ελεύθερης Πρόσβασης
σε Πληροφορίες (Freedom of Information
Request).
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Τηλέφωνο 1800 014 111 (δωρεάν τηλεφώνηµα
στη Βικτώρια)
Equal Opportunity Commission Victoria
(EOCV) (Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Βικτώριας)
H Επιτροπή EOCV παρέχει πληροφορίες για
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
σχετίζονται µε τις ίσες ευκαιρίες µέσω της
Γραµµής Συµβουλών και βοηθά τα άτοµα να
επιλύουν παράπονα για παράνοµη διάκριση ή
ενόχληση µέσω της υπηρεσίας συµβιβασµού.
Αυτές οι υπηρεσίες είναι αµερόληπτες,
εµπιστευτικές και δωρεάν.

Τα στοιχεία που παρέχετε στο πρόγραµµα
Companion Card θα καταχωρηθούν και θα
αρχειοθετηθούν σε µια τράπεζα πληροφοριών
και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τους
σκοπούς διαχείρισης του προγράµµατος
Companion Card και, όταν δίνεται
συγκατάθεση, για σκοπούς αξιολόγησης.
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Τα στοιχεία που χορηγούνται θα διευθετούνται
σύµφωνα µε τις αρχές προστασίας
προσωπικών δεδοµένων που περιέχονται στο
Νόµο Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
2000 (Βικτώρια) [Information Privacy Act 2000
(Vic)], το Νόµο Αρχείων Υγείας 2001
(Βικτώρια) [Health Records Act 2001 (Vic)] και
τον Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας (Department of Human Services
Privacy Policy).
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
την προστασία προσωπικών δεδοµένων,
µπορείτε να αποταθείτε:
• The Department of Human Services
www.dhs.vic.gov.au/privacy

Τηλέφωνο: (03) 9281 7111
∆ωρεάν: 1800 134 142
TTY: (03) 9281 7110
Φαξ: (03) 9281 7171
Ιστοσελίδα: www.eoc.vic.gov.au
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eoc@vicnet.net.au
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• The Health Services Commissioner
www.health.vic.gov.au/hsc/
• The Privacy Commissioner for Victoria
www.privacy.vic.gov.au
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.org.au

www.companioncard.org.au

