Plan Management
PolCare’s Plan Management option, funded under the National Disability Insurance Scheme
(NDIS), is one of three ways in which your NDIS plan can be managed. As a registered provider,
PolCare can manage NDIS funding for your supports on your behalf. This can include paying
invoices or managing other financial and administrative tasks. The Plan Management option
enables you to have choice and control in the services you receive from both registered and nonregistered service providers, without all the strict criteria required for self-management.

PolCare’s Plan Management
process
1) Verify your eligibility for NDIS and
the Plan Management option
2) Choose PolCare as your Plan
Management provider
3) Provide PolCare with your
participant number and information
about plan dates
4) Get access to the Plan
Management activity through the
MYPLACE portal

PolCare offers services that:

Have value for money

Are effective and beneficial

Details
PolCare’s plan management costs are based on the current NDIS price guide.

Doradztwo w wykorzystywaniu finansów
programu
Pomoc w ‘doradztwie w wykorzystywaniu finansów programu’ jest finansowana przez National
Disability Insurance Scheme (NDIS). Pomoc ta jest jednym z trzech sposobów zarządzania
planem NDIS. Jako zarejestrowana organizacja świadczącza usługi, PolCare oferuje pomoc w
zarządzaniu funduszami NDIS w Twoim imieniu. Zarządzanie funduszami może obejmować
płacenie faktur lub inne transakcje finansowe oraz czynności administracyjne. Opcja zarządzania
planem umożliwia wybór i kontrolę w usługach otrzymywanych zarówno od zarejestrowanych, jak i
niezarejestrowanych organizacji. Zarządzanie planem przez PolCare nie podlega ścisłym
kryteriom, które są wymagane w przypadku ich samodzielnego zarządzania.

Zarządzanie Planem przez PolCare
1) Sprawdź z National Disability
Insurance Agency (NDIS) czy
kwalifikujesz się do NDIS i do opcji
Zarządzania Planem
2) Wybierz PolCare jako swojego
dostawcę usług do Zarządania
Planem
3) Dostarcz PolCare swój numer
klienta i informacje o datach
zrealizowania planu
4) Uzyskaj dostęp do monitorowania
Zarządzania Planem za
pośrednictwem portalu MYPLACE

Szczegóły
Koszt usług jest oparty na cenniku NDIS.

PolCare oferuje dostosowane do
Twoich potrzeb usługi:

Na dogodnych warunkach
finansowych

