
Household tasks 
The National Disability Insurance Scheme (NDIS) can fund reasonable and necessary supports 

that focus on building capacity and skills for carrying out household tasks. Polcare offers NDIS 

participants the required assistance with household tasks. Participants can carry out these tasks 

independently, once given the opportunity to learn new skills, or with the assistance of PolCare 

staff. Where participants are not reasonably able to perform household tasks, PolCare can also 

provide the necessary support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details  

Services may be accessed: 

• Monday to Sunday, 

• 6am – 8pm, 

• Melbourne metropolitan areas. 

PolCare’s household task costs are based on the current NDIS price guide. 

 

  

PolCare’s household task assistance may 

include: 

• House cleaning and similar tasks, 

• Meal planning, preparation and 

cooking, 

• Caring for dependents, 

• Shopping or banking, 

• Minor home and yard maintenance, 

• Assistance with specialised equipment 

for household tasks, 

• Individualised training/skill development 

in domestic tasks, 

• Yard and Maintenance, 

• Gardening services. 



Pomoc w domu i usługi wspomagające czynności 

życia codziennego 

National Disability Insurance Scheme (NDIS) może finansować uzasadnione i niezbędne 

wsparcie, którego celem jest rozwój możliwości i umiejętności potrzebnych do utrzymania 

porządku wokół domu oraz w życiu codziennym. PolCare świadczy usługi wspomagające 

realizację tych celów. Nasza organizacja umożliwia klientom naukę nowych umiejętności 

życiowych. W przypadku gdy uczestnicy nie są w stanie wykonywać tych czynności samodzielnie, 

nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą w czynnościach porządkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły 

Usługi są dostępne: 

• od poniedziałku do niedzieli, 

• w godzinach 6.00 – 20.00, 

• Melbourne i okolice. 

Koszt usług jest oparty na cenniku NDIS. 

 

Czynności mogą obejmować: 

• utrzymanie porządku w domu i wokół 

domu; 

• planowanie i przygotowanie posiłków; 

• opieka nad osobami pozostającymi na 

utrzymaniu osoby niepełnosprawnej; 

• zakupy lub pomoc przy załatwianiu 

spraw bankowych i urzędowych; 

• pomoc w obsłudze specjalistycznego 

sprzętu wykorzystywanego w 

czynnościach domowych; 

• usługi ogrodnicze. 


