Ππόγπαμμα Επισοπηγήζεων Πολιηιζηικήρ
Ποικιλομοπθίαρ
(Cultural Diversity Grants Program)
Ιούλιορ 2011
Φπημαηοδοηική ζςνειζθοπά από ηο Δήμο ηος Stonnington (City of Stonnington) ππορ ηιρ
δπαζηηπιόηηηερ κοινωνικήρ ςποζηήπιξηρ για ηοςρ πολιηιζηικά και γλωζζικά ποικιλόμοπθοςρ
(culturally and linguistically diverse (CALD)) ζςλλόγοςρ ηλικιωμένων πολιηών ηος
Stonnington.
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Ειζαγωγή
Τν «Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτιστικής Ποικιλομορυίας» (Cultural Diversity Grants Program) ηνπ Δήκνπ
ηεο Πόιεο ηνπ Stonnington (City of Stonnington), είλαη κία αλαβάζκηζε ηνπ πξνεγνύκελνπ πξνγξάκκαηνο
γλσζηνύ σο «Πξόγξακκα Πνιηηηζηηθώλ Γεπκάησλ ηνπ Stonnington» (Stonnington Cultural Meals Program). Απηό
ην λέν ειαζηηθό πξόγξακκα ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεη ην γεγνλόο όηη νη πνιηηηζηηθά θαη γισζζηθά πνηθηιόκνξθνη
(culturally and linguistically diverse (CALD)) ζύιινγνη ησλ ειηθησκέλσλ πνιηηώλ εληόο ηνπ Stonnington είλαη
θνκβηθήο ζεκαζίαο, γηα ηελ παξνρή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηα ειηθησκέλα άηνκα από κε-αγγιόθσλεο
πξνειεύζεηο.
Τν «Πξόγξακκα Επηρνξεγήζεσλ Πνιηηηζηηθήο Πνηθηινκνξθίαο» ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε έλα δηθαηνύκελν
CALD ζύιινγν ειηθησκέλσλ πνιηηώλ λα ζπλάςεη κηα κνλαδηθή ζπκθσλία παξνρήο ππεξεζηώλ κε ην Δήκν ηνπ
Stonnington, ζύκθσλα κε ηελ νπνία θάζε δηθαηνύκελνο ζύιινγνο ζα πεξηγξάςεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Δήκνπ, γηα λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηα κέιε ηνπ λα παξακείλνπλ
θνηλσληθά ζπλδεδεκέλα θαη δξαζηήξηα. Οη ππάξρνληεο Σύιινγνη πνπ ήδε ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο από ην
Δήκν, κέζσ ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζηηθώλ Γεπκάησλ», έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ αηηήζεηο εθ λένπ,
κέζσ απηνύ ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο. Οη Σύιινγνη απηνί κπνξνύλ λα θάλνπλ αίηεζε έσο ην κέγηζην πνζό ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ηνπο παξείρε ν Δήκνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010 – 2011.
Πποϊζηοπία
Τν «Πξόγξακκα Εζλνηηθώλ Γεπκάησλ» (Ethnic Meals Program) μεθίλεζε κέζα ζην 1987/88, από ηνλ ηόηε Δήκν
ηνπ Prahran (Prahran City Council). Τν Πξόγξακκα βαζίζηεθε ζηελ αλαγλώξηζε ηεο θνηλσληθήο απνκόλσζεο
πνπ αληηκεηώπηδαλ πνιινί κε αγγιόθσλνη ειηθησκέλνη θάηνηθνη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηδαλ κε ηελ
πξόζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο, ιόγσ ησλ γισζζηθώλ εκπνδίσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ δηαθνξώλ. Τν
πξόγξακκα ησλ εζλνηηθώλ γεπκάησλ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο CALD ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο λα απνιαύζνπλ
ζρεηηθά πνιηηηζηηθά γεύκαηα, θάλνληαο παξέα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.
Τν Πξόγξακκα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά από ηόηε πνπ μεθίλεζε θαη απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 16 Σύιινγνη πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Γεπκάησλ, κε πνιινύο άιινπο ζπιιόγνπο λα ελδηαθέξνληαη. Τν πξόγξακκα έρεη
ππνβιεζεί ζε δύν αλαζεσξήζεηο εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξησλ εηώλ θαη απνθαζίζηεθε λα κεηνλνκαζηεί σο
«Πξόγξακκα Επηρνξεγήζεσλ Πνιηηηζηηθήο Πνηθηινκνξθίαο» (Cultural Diversity Grants Program). Τώξα νη
Σύιινγνη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ αηηήζεηο γηα πεξηζζόηεξεο από ηηο επηδνηήζεηο γεπκάησλ θαη κπνξνύλ λα
δεηήζνπλ ρξεκαηαδνηήζεηο γηα θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πξνώζεζεο
πγείαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε ζπλνιηθή επεκεξία ησλ CALD ειηθησκέλσλ πνιηηώλ.
Σηόσοι
Τν «Πξόγξακκα Επηρνξεγήζεσλ Πνιηηηζηηθήο Πνηθηινκνξθίαο» είλαη επζπγξακκηζκέλν κε ηελ Πνιηηηθή ηεο
Πνιηηηζηηθήο Πνηθηινκνξθίαο ηνπ Δήκνπ (2010 – 2014) (Council’s Cultural Diversity Policy (2010 – 2014)), εληόο
ηνπ νπνίνπ έλαο από ηνπο ζηόρνπο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθά θαηαιιήισλ ππεξεζηώλ.
Επίζεο, είλαη επζπγξακκηζκέλν κε ην κεγαιύηεξν όξακα ηνπ Δήκνπ γηα ηελ θνηλόηεηά ηνπ, ην νπνίν ζηεξίδεηαη
από ηέζζεξηο βαζηθνύο ζηόρνπο:


Πεπιβάλλον – Τν Stonnington ζα είλαη έλαο ππεύζπλνο δηεπζύλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ
θαηλνηνκίαο, εγεζίαο, παξάδνζεο πνηόηεηαο θαη ππεπζπλόηεηαο.



Κοινόηηηα – Τν Stonnington ζα είλαη κηα πόιε όπνπ νη άλζξσπνη ζα κπνξνύλ λα είλαη ραξνύκελνη,
πγηείο θαη αζθαιείο θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ληώζνπλ όηη είλαη έλα θνκκάηη ηεο θαη ζα ζπκβάινπλ
ζηελ θνηλόηεηα.



Καηοικιζιμόηηηα – Τν Stonnington ζα είλαη ν πην επηζπκεηόο ηόπνο ζηε Μειβνύξλε, γηα λα εξγάδεηαη,
λα δεη θαη λα επηζθέπηεηαη θαλείο.

 Εςημεπία – Τν Stonnington ζα είλαη κηα πξννδεπηηθή θνηλόηεηα θαη έλαο θνξπθαίνο ηνπξηζηηθόο θαη
ιηαληθήο πώιεζεο πξννξηζκόο, κε αθκάδνπζεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθό πλεύκα.
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Οι Σςγκεκπιμένοι Σηόσοι ηος Ππογπάμμαηορ Επισοπηγήζεων Πολιηιζηικήρ Ποικιλομοπθίαρ είναι οι εξήρ:


Να δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο CALD Σπιιόγνπο Ηιηθησκέλσλ Πνιηηώλ ζην Stonnington λα αλαιάβνπλ
έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ ελεξγή γήξαλζε, ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία.



Να δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο CALD ειηθησκέλνπο ηνπ Stonnington λα έρνπλ ηαθηηθέο επθαηξίεο γηα
θνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλνηηθή ζπλεθηηθόηεηα.



Να δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο CALD ειηθησκέλνπο ηνπ Stonnington λα απνιαύζνπλ ππεξεζίεο κε
πνιηηηζηηθά θαη γισζζηθά ζρεηηθό ηξόπν.

Οι Απαιηήζειρ ηος Ππογπάμμαηορ
Τν πξόγξακκα απαηηεί από ην Σύιινγν λα:


Κάλεη αίηεζε γηα λα ιεθζεί ππόςε γηα ην Πξόγξακκα.



Υπνδείμεη όηη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλόηεηαο.



Σπκπεξηιάβεη άηνκα πνπ νκηινύλ ηελ επηθξαηνύκελε πξνηηκώκελε γιώζζα ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ θαη
είλαη άιιε εθηόο ηεο αγγιηθήο.



Σπλεδξηάδεη θαη λα εθηειεί ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ εληόο ηνπ City of Stonnington.



Είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κειώλ ηνπ.



Είλαη έλαο αλεμάξηεηνο, ελζσκαησκέλνο νξγαληζκόο.



Δηαηεξεί, αλά πάζα ζηηγκή, Αζθάιηζε Αζηηθήο Επζύλεο (Public Liability Insurance) ύςνπο $10
εθαηνκπξίσλ δνι.



Υπνβάιεη κηα Εηήζηα Γεληθή Έθζεζε (Annual General Report), καδί κε έλα ζύγρξνλν θαηάινγν ησλ
Δηεπζπλόλησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο εηεζίσο.



Υπνγξάςεη κε ην Δήκν κηα Εηήζηα Σπκθσλία Παξνρήο Υπεξεζηώλ (Service Agreement), αλ έρεη εγθξηζεί
ε αίηεζή ηνπ.



Εάλ νη Σύιινγνη επέηπραλ ηε ιήςε ρξεκαηνδνηήζεσλ από ην Δήκν, ηόηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ
θαη λα ππνβάινπλ, ηξηκεληαίσο, έληππα ινγνδνζίαο θαη έλα εηήζην έληππν αμηνιόγεζεο. Οη δηθαηνύκελνη
Σύιινγνη ζα πιεξσζνύλ κηα επηρνξήγεζε, ζε ηξηκεληαία βάζε, κόλν όηαλ ε πξνεγνύκελε ηξηκεληαία
ρξεκαηνδόηεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζσζηά θαη εγθξίζεθε από ην Δήκν.

Μέιε
Επηζπλάςεη ηνλ θαηάινγν ησλ κειώλ ζην έληππν ηεο αίηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνίαλ:


Αλά πάζα ζηηγκή, ηνπιάρηζηνλ ηα 85% ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Σπιιόγνπ λα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 55
εηώλ.



Τα κέιε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηε γιώζζα θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπ Σπιιόγνπ.



Εάλ νη Σύιινγνη επέηπραλ ηε ιήςε ρξεκαηνδνηήζεσλ από ην Δήκν, ηόηε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ην
όηη όια ηα κέιε ζα ππνγξάθνπλ έλα εβδνκαδηαίν έληππν, επηδεηθηύνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο. Οη Σύιινγνη κεηά ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην Δήκν ηα ππνγεγξακκέλα έληππα
ζπκκεηνρήο θαη ηηο απνδείμεηο, ζε ηξηκεληαία βάζε.



Κάζε έλαο Σύιινγνο πξέπεη λα δερζεί λέα κέιε, έσο όηνπ θζάζεη ζε πιήξε ρσξεηηθόηεηα, γηα ηελ νπνία
κεηά ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηεί έλαλ θαηάινγν αλακνλήο. Οη Σύιινγνη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ην
Δήκν γηα ην ηξόπν κε ηνλ ηξόπν ζα δηαρεηξίδνληαη ηνπο θαηαιόγνπο αλακνλήο.



Αξρηθά, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Σπιιόγνπ ζα πξέπεη λα θαηνηθνύλ ζηελ Πόιε ηνπ
Stonnington (City of Stonnington). Αλ απηό ην 50% πέζεη θάησ από έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό, ηόηε ε
ζπλεηζθνξά επηρνξήγεζεο ζα κεησζεί όζν ην ίδην ην πνζνζηό. Ωζηόζν, αλ απηό ην αξρηθό 50% ησλ
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θαηνίθσλ πέζεη θάησ από ην 15%, ηόηε ν Δήκνο δελ ζα παξάζρεη πηα ρξεκαηνδόηεζε γηα ην Σύιινγν.
Αλ έλαο Σύιινγνο κεηώλεηαη ζε κέγεζνο, αιιά εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ην αξρηθό ηνπ 50% ησλ θαηνίθσλ
κειώλ, ηα επίπεδα ηεο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο δελ ζα αιιάμνπλ. Ωζηόζν, αλ έλαο Σύιινγνο κεησζεί
ιηγόηεξν από 25% κέζα ζε ηξία ρξόληα ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζα δηαθνπεί.


Οη Σύιινγνη πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ην πξνζσπηθό ηνπ Δήκνπ γηα ηελ αύμεζε ή ηε κείσζε ησλ κειώλ,
θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Τν πιήξεο όλνκα, ε δηεύζπλζε θαη ν αξηζκόο ηειεθώλνπ ησλ κειώλ
πξέπεη λα ππνβάινληαη ζην Δήκν, όηαλ πξνζζέηνπλ λέα κέιε.

Εάλ ζεξβίξνληαη θαγεηά, ηόηε νη Σύιινγνη ζα πξέπεη λα:


Δηαζθαιίζνπλ κηα ζξεπηηθή θαη θαιά ηζνξξνπνηεκέλε δηαηξνθή, ε νπνία λα πεξηέρεη ηξνθέο από
δηάθνξεο νκάδεο ηξνθώλ.



Δηαζθαιίζνπλ ην όηη όια ηα γεύκαηα/αλαςπθηηθά καγεηξεύνληαη θαη ζεξβίξνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ
ελέθξηλε ν Δήκνο.



Ελεκεξώζνπλ ην Δήκν γηα ηελ επηινγή πνπ θαζνξίζηεθε γηα ηελ παξνρή γεπκάησλ/αλαςπθηηθώλ από ην
Σύιινγν. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο Σύιινγνο ζα ήζειε λα αγνξάζεη ηα γεύκαηα από κηα εμσηεξηθή πεγή,
ζα ρξεηαζηεί λα ελεκεξσζεί ν Δήκνο θαη λα εγθξίλεη ηε πεγή.



Τεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο ηξνθίκσλ. Πέληε κέιε ηνπ Σπιιόγνπ πξέπεη θάζε έηνο λα
παξαθνινπζήζνπλ κηα ζεηξά καζεκάησλ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.



Δερζνύλ ην όηη ζα δηεμαρζεί έλαο ηπραίνο επηηόπηνο έιεγρνο από ηνπο Υπαιιήινπο Πεξηβαιινληηθήο
Υγείαο (Environmental Health Officers) ηνπ Δήκνπ.



Μελ ρξεώλνπλ ηα κέιε γηα ην γεύκα. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεώλνληαη ηέιε γηα έλα γεύκα, νη Σύιινγνη
πξέπεη λα εγγξαθνύλ σο πάξνρνη γεπκάησλ θαη ζα ρξεηαζηεί λα αλαπηύμνπλ έλα πξόγξακκα αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ.

Πεπιοπιζμοί ηος Ππογπάμμαηορ
Tν City of Stonnington ελζαξξύλεη ηνπο Σπιιόγνπο λα έρνπλ ηζρπξή ζπκκεηνρή κειώλ θαη κπνξνύλ ηα άηνκα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλα Σύιινγν. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί ν Δήκνο κε ην όηη ε
ζπκβνιή ηνπ αηόκνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπιιόγνπ είλαη δηθαηνινγεκέλε, κπνξεί ν Δήκνο λα επηδνηήζεη ηελ
πξνζέιεπζε ηνπ αηόκνπ απηνύ ζε έλαλ άιιν Σύιινγν ηεο επηινγήο ηνπ/ηεο.
Επιδόηηζη ηος Ππογπάμμαηορ
Μηα νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ζα πιεξσζεί από ην City of Stonnington ζε ηξηκεληαία βάζε, ζε θάζε έλα δηθαηνύκελν
Σύιινγν, πξνο ην θόζηνο ηνπ θαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ. Τν κέγηζην πνζό ζα βαζίδεηαη ζηνλ
ηύπν επηδόηεζεο ησλ $5.10δνι. αλά θάηνηθν ηελ εβδνκάδα, θαη ηελ επηδόηεζε ηνπ $1.10 δνι. γηα ηνλ κε-κόληκν
θάηνηθν ηελ εβδόκαδα.

Τι θα σπημαηοδοηηθούν;
 Τα Γεύκαηα /Αλαςπθηηθά.


Οη Αζθήζεηο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο.



Οη Δξαζηεξηόηεηεο ηέρλεο/ρεηξνηερλίαο.



Οη Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο.



Οη Εθδξνκέο.



Οη Δξαζηεξηόηεηεο πγείαο θαη επεκεξίαο.



Οη Πνιηηηζηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο.



Οπνηνδήπνηε άιιν πξόγξακκα πνπ ελέθξηλε ν Δήκνο.
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Τι δεν θα σπημαηοδοηηθούν;


Οη Δξαζηεξηόηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη κέζσ ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Κνηλνηηθώλ Επηρνξεγήζεσλ»
(Community Grants program)ηνπ Δήκνπ.



Τα Οηθνδνκηθά έξγα, αλαθαίληζε θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ.



Τν Κόζηνο κεηαθνξάο.



Η Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ.



Οη Δξαζηεξηόηεηεο ηπρεξώλ παηρληδηώλ – ζπκπεξηιακβαλόκελε ε κεηαθνξά ζε ρώξν ηπρεξώλ
παηρληδηώλ.



Οη Δξαζηεξηόηεηεο πνπ θξίλνληαη αθαηάιιειεο από ην Δήκν.

Υπεςθςνόηηηα
Οη δηθαηνύκελνη Σύιινγνη ζα πιεξσζνύλ κηα ηξηκεληαία επηρνξήγεζε από ην City of Stonnington. Ωζηόζν, ε
πιεξσκή ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην επόκελν ηξίκελν, εμαζθαιίδεηαη κόλν αλ ηα δηεμαγόκελα
έγγξαθα ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί από ην Δήκν.

Νομικέρ Εςθύνερ
Τα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ παξέρνληαη από ην Δήκν είλαη
δεκόζηνη πόξνη. Οη Σύιινγνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηε δαπάλε ησλ ελ ιόγσ θεθαιαίσλ κε έλαλ εηιηθξηλή θαη αθέξαην
ηξόπν.
Πώρ γίνεηαι η αίηηζη για επισοπήγηζη πολιζηικήρ ποικιλομοπθίαρ.
Γηα λα θάλνπλ αίηεζε νη CALD ζύιινγνη γηα κηα επηρνξήγεζε, πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ έλα έληππν Αίηεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Επηρνξεγήζεσλ Πνιηηηζηηθήο Πνηθηινκνξθίαο 2011- 2012 (Cultural Diversity Grants Program
Application form), θαη λα ην ππνβάινπλ ζηνλ Πξνγξακκαηηζηή Πνιηηηζηηθήο Πνηθηινκνξθίαο ηνπ Δήκνπ (Cultural
Diversity Planner) (Κνηλνηηθήο Εζηίαζεο), ζηε δηεύζπλζε πνπ δίδεηαη παξαθάησ. Τα έληππα ησλ Αηηήζεσλ είλαη
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ City of Stonnington (www.stonnington.vic.gov.au). Αλαιιαθηηθά, ηα Μέιε ηνπ
Σπιιόγνπ κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Jaya Manchikanti, ηελ Πξνγξακκαηίζηξηα Πνιηηηζηηθήο
Πνηθηινκνξθίαο (Cultural Diversity Planner), ζην City of Stonnington (ηει. – 8290 3206), Τεηάξηεο θαη Παξαζθεπέο
ή ζην γεληθό αξηζκό ηνπ ηκήκαηνο (ηει. – 8290 3224), ηηο άιιεο εκέξεο. Οη ππεξεζίεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο
κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε ζαο θαηόπηλ αηηήζεσο.
Φπονοδιαγπάμμαηα
Οη CALD Σύιινγνη ειηθησκέλσλ πνιηηώλ κπνξνύλ λα θάλνπλ αίηεζε, αλά πάζα ζηηγκή, γηα κηα επηρνξήγεζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαη ζα ελεκεξσζνύλ γηα ην απνηέιεζκα εληόο κεξηθώλ εβδνκάδσλ.
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Διαδικαζία Επίλςζηρ Παπαπόνων/Διαθοπών.
 Διασείπιζη ηων εζωηεπικών διαθοπών ενηόρ ηος Σςλλόγος.
Αλ ππάξμνπλ δύζθνια ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα
επηιπζνύλ εζσηεξηθώο, ηόηε ην πξώην ζεκείν επηθνηλσλίαο γηα βνήζεηα είλαη ην Ίδξπκα «New Hope
Foundation» (ηει. – 9510 5877). Οη Σύιινγνη κπνξνύλ λα εγείξνπλ ζέκαηα κε ηα ζρεηηθά κέιε ηνπ
πξνζσπηθνύ ζην New Hope Foundation. Αλ είλαη απαξαίηεην, ην New Hope Foundation κπνξεί λα δεηήζεη
βνήζεηα από ην πξνζσπηθό ηνπ Δήκνπ ή από άιινπο εμσηεξηθνύο νξγαληζκνύο.


Διασείπιζη παπαπόνων μεηαξύ ηος Σςλλόγος και ηος City of Stonnington (ζσεηικά με ηο
Ππόγπαμμα Επισοπηγήζεων Πολιηιζηικήρ Ποικιλομοπθίαρ).
Οπνηαδήπνηε δηακάρε κεηαμύ ηνπ Δήκνπ θαη ησλ Σπιιόγσλ ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα Επηρνξεγήζεσλ
Πνιηηηζηηθήο Πνηθηινκνξθίαο, ζα ρεηξηζηεί αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ «Δηαδηθαζία Επίιπζεο
Δηαθνξώλ»:
1.

Ο Υπάιιεινο ηνπ Δήκνπ θαη ν Σύιινγνο ζα ζπλαληεζνύλ γηα λα ζπδεηήζνπλ ην δήηεκα κε ζθνπό
λα ην επηιύζνπλ. Αλ ην δήηεκα έρεη επηιπζεί, ν Σύιινγνο ζα ελεκεξσζεί γξαπηώο επηβεβαηώλνληαο
ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζπλάληεζεο.

2.

Αλ δελ κπνξεί λα επηιπζεί ην δήηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ζα θαιεζηεί ν Σύιινγνο λα
γξάςεη ζην Δηεπζπληή Ηιηθησκέλσλ, Πνηθηινκνξθίαο θαη Υγείαο (Manager of Aged, Diversity and
Health), εμεγώληαο ην δήηεκα πνπ ηνπο αλεζπρεί.

3.

Ο Δηεπζπληήο ζα αμηνινγήζεη ην δήηεκα θαη ζα ιάβεη κηα απόθαζε. Ο Σύιινγνο ζα ελεκεξσζεί
γξαπηώο ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο απόθαζεο πνπ ειήθζεη από ην Δηεπζπληή.

4.

Όια ηα εθθξεκή δεηήκαηα ζα αληηκεησπηζηνύλ από ηνλ Δηεπζύλσλ Σύκβνπιν (Chief Executive
Officer) ηνπ City of Stonnington.

Αναγνώπιζη ηος Δήμος.
Οη Σύιινγνη νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ City of Stonnington εληόο όινπ ην δηαθεκηζηηθνύ ή
δεκνζηεπόκελνπ πιηθνύ ηνπο.

Πληποθοπίερ
Jaya Manchikanti
Cultural Diversity Planner (Community Focus)
City of Stonnington
Cnr Greville and Chapel Sts
PO Box 21
Prahran 3181
Τηλεθ – 8290 3206
jmanchik@stonnington.vic.gov.au
(διαθέζιμη Τεηάρηες και Παραζκεσές).
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