Melissa Shaw: The National Disability Insurance Scheme is the most exciting social reform we've
seen in Disability, I think, ever. It's going to give people with disabilities incredible opportunities to
achieve the things they want and, to my mind, there's nothing more exciting than being part of that.
If you're going to assist someone to achieve what their goals and their dreams are, and you're
going to accompany them on that journey, that's just brilliant. I can't think of anything more
exciting. So no longer do we just say, "Well, here's what we're offering and you have to fit into it".
Now, it's we actually have to alter our services around the person with the disability and what they
want. And that also means we have to have the right workers to offer those things. Everyone with
a disability is different; so are the support workers. We need everyone – all kinds, everyone from
diverse backgrounds. If you've got your tattoos, your piercings, whatever your background is, we
want everyone because you will be matching up with people like you. There's a lot of opportunity
for everybody to come on board into Disability so that they can bring their skills, their abilities, their
personalities into these services and offer those to people with disabilities. The passions that you
have outside Disability, you can bring into the field because there are people that will be wanting
to do those things with you. I always say to my students: focus on the thing you love doing, marry
it into the work that you do with people with disabilities and you're going to be an amazing support
worker because you are doing the two things that you love. It's such exciting times. There's so
many employment opportunities and they're going to be so varied. You'll be able to pick and
choose whatever you want to do in the field. So I would say that, get on board, it's just an exciting
thing to be part of.

Μελίσα Σω [Melissa Shaw]: Το Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα Αναπηρίας [NDIS} είναι, νομίζω, η
πιο συναρπαστική κοινωνική μεταρρύθμιση που έχουμε δει ποτέ στον κλάδο των υπηρεσιών
Αναπηρίας. Πρόκειται να δώσει στους ανθρώπους με αναπηρίες απίστευτες ευκαιρίες να
επιτύχουν τα πράγματα που θέλουν, και κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο
συναρπαστικό από το να είσαι μέρος αυτού. Εάν πρόκειται να βοηθήσετε κάποιον να επιτύχει τους
στόχους και τα όνειρά του και πρόκειται να τον συνοδεύσετε σε αυτό το ταξίδι, αυτό είναι απλά
εξαιρετικό. Δε μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο πιο συναρπαστικό. Έτσι, δε λέμε πια, «Λοιπόν, αυτά
προσφέρουμε και πρέπει να προσαρμοστείτε σ’ αυτά». Τώρα ουσιαστικά πρέπει να αλλάξουμε
εμείς τις υπηρεσίες μας γύρω από τον άνθρωπο με αναπηρία και τις ανάγκες του. Και αυτό
σημαίνει επίσης ότι πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους εργαζόμενους να προσφέρουν αυτά τα
πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος με αναπηρία είναι διαφορετικός· κι έτσι είναι οι λειτουργοί
υποστήριξης. Χρειαζόμαστε όλους - όλα τα είδη, ο καθένας από ποικιλόμορφη καταγωγή. Αν έχετε
τα τατουάζ σας, τα τρυπήματα σας, ανεξάρτητα από την καταγωγή σας, σας θέλουμε όλους γιατί
θα σας ταιριάξουν με άτομα σαν εσάς. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για όλους να συμμετάσχουν
στον κλάδο των υπηρεσιών Αναπηρίας, ώστε να μπορούν να φέρουν τις δεξιότητές τους, τις
ικανότητές τους, τις προσωπικότητές τους στις υπηρεσίες αυτές και να προσφέρουν αυτά σε
ανθρώπους με αναπηρίες. Τα παθιασμένα ενδιαφέροντα που έχετε εκτός των υπηρεσιών
Αναπηρίας, μπορείτε να τα φέρετε στον κλάδο επειδή υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να
κάνουν αυτά τα πράγματα μαζί σας. Πάντα λέω στους μαθητές μου: επικεντρωθείτε στο πράγμα
που σας αρέσει να κάνετε, συνδυάστε το με τη δουλειά που κάνετε με ανθρώπους με αναπηρίες
και θα είστε ένας εκπληκτικός λειτουργός υποστήριξης επειδή κάνετε τα δύο πράγματα που
αγαπάτε. Βιώνουμε τόσο συναρπαστικές στιγμές. Υπάρχουν τόσες ευκαιρίες απασχόλησης και θα
είναι τόσο διαφορετικές. Θα μπορείτε να βρείτε και να επιλέξετε ό,τι θέλετε να κάνετε στον κλάδο.
Έτσι θα έλεγα, συμμετάσχετε, είναι απλά συναρπαστικό πράγμα να συμμετάσχετε.

