Cultural Diversity Grants Program
(Kültürel Çeşitlilik Yardım Programı)
Temmuz 2011
Stonnington’da kültürel ve dil çeşitliliği (CALD) olan yaşlıların klüpleri için sosyal destek
etkinlikleri amacı ile City of Stonnington (Stonnington Belediyesi) tarafından sağlanan fon
katkısı

YÖNERGELER

1
Turkish

Tanıtım
City of Stonnington’ın Cultural Diversity Grants Program’ı daha önce Stonnington Cultural
Meals Program (Kültürel Yemek Programı) olarak bilinen programın geliştirilmişidir. Bu yeni
esnek program, Stonnington’daki kültürel ve dil çeşitliliği olan (CALD) yaşlılar klüplerinin, ana
dili İngilizce olmayan memleketlerden gelen yaşlı kişilere sosyal destek sağlamadaki önemini
tanımaya devam etmektedir.
Cultural Diversity Grants Programı, hakkı olan her CALD yaşlılar klübünün City of
Stonnington ile özgün bir hizmet sözleşmesine girmesini sağlayacaktır, böylece hak sahibi
olan her klüp, üyelerinin sosyal açıdan birbirleri ile irtibat halinde olmalarını ve aktif
kalmalarını sağlayabilmek için Belediye’nin fonlarını ne şekilde kullanacaklarını
belirleyecektir. Belediye’nin Cultural Meals Programı’ndan fon almış olan mevcut klüplerin bu
yeni program için başvuru hakları vardır. Bu klüpler en fazla, Belediye’nin kendilerine 2010 –
2011 mali yılda sağlamış olduğu fon miktarı için başvuruda bulunabilirler.

Özgeçmiş
Ethnic Meals Program (Etnik Yemek Programı) 1987/88 yılında o zamanki Prahran City
Council (Prahran Şehir Belediyesi) tarafından başlatılmıştı. Program ana dili İngilizce
olmayan birçok yaşlı semt sakininin karşılaştığı sosyal yalnızlığı ve dil engelinden ve kültürel
farklılıklardan dolayı temel hizmetlerden yararlanmakta karşılaştıkları zorlukları tanımayı
esas almıştır. Etnik yemek programı CALD yaşlı semt sakinlerinin, kendi yaşıtları ile sosyal
ilişki kurarken, kültürel açıdan uygun yemeklerden zevk almalarını sağladı.
Program başladığından bu yana oldukça gelişmiştir ve halen Meals Programa katılan 16 klüp
vardır ve daha birçok klüp programa ilgi göstermektedir. Program son üç yıl içinde iki kez
incelenmiştir ve programın adının ‘Cultural Diversity Grants Program’ olarak değişmesine
karar verilmiştir. Klüpler artık yemek yardımından fazla yardım için başvuruda
bulunabilecekler ve CALD yaşlı semt sakinlerinin genel esenliklerine katkıda olması için
sosyal, kültürel ve sağlığı destekleyici etkinlikler için fon isteyebililer.

Amaçlar
Cultural Diversity Grants Programı Belediye’nin Cultural Diversity Policy (2010 – 2014)
(Kültürel Çeşitlilik İlkesi) ile uyumludur, bu ilkenin hedefi kültürel açıdan uygun hizmetlerin
geliştirilmesinde destek olmaktır. Aynı zamanda Belediye’nin toplumu için dört ana amacı
temel alan daha geniş uzgörüşü ile de uyumludur:
 Çevre – Stonnington girişimi, öncülüğü, kaliteli verimi ve mali sorumluluğu ile sorumlu
bir çevre yönetmeni olacaktır.
 Toplum – Stonnington kişilerin mutlu, sağlıklı ve güvence içinde olabilecekleri ve
toplumun bir parçası olma ve topluma katkıda bulunma fırsatları olabilecek bir şehir
olacaktır.
 Yaşanabilirlilik – Stonnington çalışmak, yaşamak ve ziyaret etmek için Melbourne’da
en çekici yer olacaktır.
 Refah – Stonnington ilerleyen bir toplum olacaktır ve gelişen yerel iş yerleri ve
girişimcilik ruhu ile turistler ve alış-veriş için önde gelecektir.

2
Turkish

Cultural Diversity Grants Programı’na Özgü Amaçlar:


Stonnington’daki CALD Yaşlı Klüpleri’nin aktif yaşlanmaya, sağlığa ve esenliğe
yardımcı olacak geniş çapta etkinlikleri üstlenmelerini sağlayabilmek.



Stonnington’daki CALD yaşlı kişilerin sosyal irtibatları ve toplumla bağlantıları olması
için düzenli şekilde fırsatlar sağlayabilmek.



Stonnington’daki CALD yaşlı kişilerin kültürel ve dil açısından uygun bir şekilde,
hizmetlerden zevk almalarını sağlayabilmek.

Program Gereksinimleri
Program, Klüpler için aşağıdakileri gerektirmektedir:
 Program için göz önünde tutulmak için başvurmak.
 Etkinliklerinin toplumun ihtiyaçlarını karşıladığını göstermek.
 Klüp üyelerinin çoğunluğunun konuşmayı tercih ettiği dilin İngilizce’den başka bir
olması.
 Toplantıların ve etkinliklerin City of Stonnington sınırları dahilinde olması.
 Üyelerinin güvencesi için sorumlu olması.
 Bağımsız, resmen kurulmuş olması.
 Her zaman için, geçerli 10 Milyon Dolarlık Public Liability Insurance (Umumi Mali
Sorumluluk Sigortası) olması.
 Her yıl yenilenmiş Committee of Management (Yönetim Kurulu) üyelerinin listesi ile
birlikte, Annual General Report (Yıllık Genel Rapor) sağlamak.
 Başvuru başarılı ise Belediye ile yıllık Service Agreement (Hizmet Sözleşmesi)
imzalamak.
 Klüpler Belediye fonlarını almak için başarılı olursa, üç ayda bir mali sorumluluk formu
ve bir de yıllık değerlendirme formu doldurmalıdır. Hak sahibi Klüplere fon üç ayda
bir, sadece bir önceki üç aylık fonlar uygun olarak sunuldu ise ve Belediye tarafından
onaylanırsa, ödenecektir.
Üyelik
Başvuru formuna aşağıdaki noktaları belirten üye listesini iliştirin:
 Klübe katılanların en az %85’i 55 yaş ve üzeri olmalıdır.
 Klüp üyeleri Klübün dili ve kültürü ile özdeşleşmelidir.
 Klüpler Belediye’den fon almakta başarılı oldularsa, üyelerin etkinliklere katıldığını
belirten haftalık formların üyeler tarafından imzalandığından emin olunması gereklidir.
Klüpler bu imzalı katılım formlarını ve bütün makbuzları üç ayda bir Belediye
memurlarına sunmalıdır.
 Her Klüp üye sayıları tamamlanıncaya kadar yeni üyeleri kabul etmelidir, ondan sonra
Klüp bekleme listesi yönetmelidir. Klüpler bekleme listelerini nasıl yöneteceklerini
Belediye’ye bildirmek zorundadırlar.
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 Başlangıçta Klübe katılanların en az %50’si City of Stonnington sınırları dahilinde
ikamet etmelidir. Bu %50 belirli bir yüzde sayısı ile düşerse, Belediye’nin yardım
katkısı da aynı yüzde ile düşecektir. Ancak başlangıçtaki %50 Belediye sakinleri
sayısı %15’in altına düşerse, Belediye Klübe fon sağlamayacaktır. Klübün boyutları
küçülür, ancak başlangıçtaki %50 sakin sayısı klüpte kalırsa, fon düzeylerinde
değişme olmayacaktır. Ancak, Klüp boyutları üç yıl içinde %25’ten aza düşerse,
fonları durdurulacaktır.
 Yıl içinde üye sayılarında artış veya düşüş olduğunda Klüpler Belediye memurlarını
bilgilendirilmelidir. Yeni üyeler katılınca Belediye’ye üyelerin adı, soyadı, adresleri ve
telefon numaraları Belediye’ye iletilmelidir.
Yemek sağlanıyorsa, Klüp aşağıdakileri yerine getirmek zorundadır:
 Çeşitli yiyecek gruplarından yiyecekleri dahil etmek üzere, sağlanan yemeğin besin
değerinin dengeli olmasından emin olmalıdır.
 Yemeklerin/meşrubatların Belediye tarafından onaylanmış bir tesiste pişirilip servis
yapılmasından emin olmalıdır.
 Yemeklerin Klüp tarafından sağlanacağı seçeneği üzerinde Belediye
bilgilendirilmedir. Klüp dışarıdan yemek almak istediği takdirde, Belediye
bilgilendirilmeli ve yemeğin alınacağı yer Belediye tarafından onaylanmalıdır.
 Yiyecek güvenliği ve işlenmesi kurallarına tümüyle uyulmalıdır. Klüp üyelerinden beş
kişi, her yıl yiyecek güvenliği eğitim kursuna katılmalıdır.
 Belediye’nin Environmental Health Officers (Çevresel Sağlık Memurları) tarafından
yapılacak, ani ve habersiz denetimleri kabul etmelidir.
 Üyelerinden yemek için ücret almamalıdır. Yemek için ücret alındığı takdirde, Klüpler
yiyecek sağlayan yer olarak kayıt yaptırmak ve yiyecek güvenliği planı geliştirmek
zorunda olacaktır.

Program Kısıtlamaları
City of Stonnington, Klüpleri güçlü üyelikler için teşvik eder ve kişiler birden fazla Klübe üye
olabilirler. Ancak, Belediye bir kişinin Klüp etkinliklerine katkısı mazeretinden tatmin olursa,
Belediye o kişinin kendi seçtiği başka bir Klübe de gitmesini mali yardımla destekleyebilir.

Program Tahsisi
Hak kazanan her Klübe mali katkı City of Stonnington tarafından üç ayda bir, belirlenen
etkinlik programlarının masraflarına doğru ödenecektir. Azami miktar semt sakinleri için
haftada 5.10 Dolar yardım ve semt sakini olmayanlar için haftada 1.10 Dolar yardım
formülüne dayanarak ödenir.
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Nelere fon sağlanacaktır?
 Yemekler /Meşrubatlar
 Egzersiz ve eğlence etkinlikleri
 Sanat/el işleri etkinlikleri
 Misafir konuşmacılar
 Geziler
 Sağlık ve esenlik etkinlikleri
 Kültürel etkinlikler
 Belediye tarafından onaylanmış başka bir program

Nelere fon sağlanmayacaktır?
 Belediye’nin Community Grants (Toplum Yardım) programı tarafından fon sağlanan
etkinlikler
 İnşaat projeleri, binaların tadilatı ve bakımı
 Ulaşım giderleri
 Görevlilerin işe alınması
 Kumar etkinlikleri – kumarhaneye ulaşım dahil
 Belediye tarafından uygun görülmeyen etkinlikler

Mali sorumluluk
Yardıma hakkı olan Klüplere yardım parası City of Stonnington tarafından üç ayda bir
ödenecektir. Ancak, bir sonraki üç ayın fonu, bir önceki üç ayın fonunun ibra belgeleri
sağlandığında ve Belediye tarafından onaylandığında garanti edilecektir.

Yasal Sorumluluklar
Klüp üyelerinin, Belediye tarafından sağlanan fonun kamu fonu olduğunu anlamaları
gerekmektedir. Bu fonları dürüst ve gerektiği gibi harcamaktan Klüpler sorumludur.

Cultural Diversity Grants için başvuruda bulunmak
Yardıma başvurmak için, CALD klüplerin 2011- 2012 Cultural Diversity Grants Program
Application formunu doldurmaları ve Belediye’nin Cultural Diversity Planner (Community
Focus) (Kültürel Çeşitlilik Planlayıcısı – Toplum Odaklı)’a aşağıdaki adres yolu ile iletmeleri
gerekir. Başvuru formları City of Stonnington (www.stonnington.vic.gov.au) websitesi
adresinden erişilebilir. Diğer bir seçenek olarak, Klüp Üyeleri Çarşamba ve Cuma günleri City
of Stonnington’dan Jaya Manchikanti, Cultural Diversity Planner, (tel – 8290 3206) ile veya
diğer günlerde genel departmanı (tel – 8290 3224) arayabilirler. İstenildiğinde Çeviri ve
Tercümanlık hizmeti sağlanabilir.

Zaman çizelgesi
CALD yaşlı Klüpleri yıl boyunca her hangi bir zaman yardım için başvuruda bulunabilirler ve
başvurularının sonucu birkaç hafta içinde kendilerine bildirilecektir.
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Şikayet/Anlaşmazlık Çözüm İşlemi
 Klüp içinde iç anlaşmazlıkların yönetimi
Klübün üyeleri arasında, klüp içinde çözümlenmesi zor bir sorun varsa, yardım için
başvurulacak ilk yer New Hope Foundation’dır (tel – 9510 5877). Klüpler, uygun olan
New Hope Foundation memurları ile konuları dile getirebilirler. Gerekirse, New Hope
Foundation, Belediye memurlarından veya başka bir daireden yardım isteyebilirler.
 Klüp ve City of Stonnington arasındaki şikayetlerin (Cultural Diversity Grants
Programı ile ilgili) yönetimi
Belediye ile Klüpler arasındaki Cultural Diversity Grants Programı ile ilgili her hangi bir
anlaşmazlık, aşağıdaki ‘Dispute Resolution Procedure (Anlaşmazlıkların Çözüm
İşlemleri)’ne göre yönetilecektir:
1. Belediye memuru ve Klüp, konuya çözüm sağlamak amacı ile, konuyu görüşmek
için toplanacaklar. Konuya çözüm sağlanırsa, toplantı sonucunun ayrıntıları yazılı
olarak doğrulanarak Klübe bildirilecek.
2. Konuya toplantıda çözüm sağlanamazsa Klüp, Manager of Aged, Diversity and
Health (Yaşlılar, Çeşitlilik ve Sağlık Yönetmeni)’ne yazılı olarak sorun olan konuyu
açıklamaya davet edilecek.
3. Yönetmen konuyu değerlendirecek ve bir karara varacak. Klüp yazılı olarak
Yönetmen’in vermiş olduğu kararın sonucu hakkında bilgilendirilecek.
4. Çözüm sağlanamayan bütün konular City of Stonnington’ın Chief Executive
Officer (Genel Müdür)’ü tarafından ele alınacak.

Belediyenin Tanınması
Klüpler bütün reklam veya tanıtım malzemelerinde City of Stonnington’ın desteğini tanımak
zorundadırlar.

Danışma
Jaya Manchikanti
Cultural Diversity Planner (Community Focus)
City of Stonnington
Greville ve Chapel St Köşesi
PO Box 21
Prahran 3181
Tel – 8290 3206
jmanchik@stonnington.vic.gov.au
(Pazartesi ve Cuma günleri bulunur)
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