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ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ
Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του Προγράμματοσ Επιχορθγιςεων Πολιτιςτικισ Ποικιλομορφίασ;
Ο ςκοπόσ αυτοφ του προγράμματοσ επιχορηγήςεων είναι να δϊςει τη δυνατότητα ςτουσ ηλικιωμζνουσ πολίτεσ
πολιτιςτικήσ και γλωςςικήσ ποικιλομορφίασ να ζρθουν κοντά ο ζνασ ςτον άλλον και να απολαφςουν δραςτηριότητεσ
κοινωνικήσ υποςτήριξησ, προκειμζνου να καλφψουν τισ δικζσ τουσ μοναδικζσ ανάγκεσ. Αυτό θα δϊςει τη δυνατότητα
ςτουσ CALD ηλικιωμζνουσ πολίτεσ του Stonnington να παραμείνουν κοινωνικά ςυνδεδεμζνοι και να ζχουν την αίςθηςη
ευημερίασ.
Ποιοσ δικαιοφται να κάνει αίτθςθ;
Δικαιοφνται να κάνουν αίτηςη οι Σφλλογοι Πολιτιςτικήσ και Γλωςςικήσ Ποικιλομορφίασ (Culturally and Linguistically
Diverse) (CALD), που είναι ανεξάρτητοι και ενςωματωμζνοι οργανιςμοί. Η προτιμϊμενη γλϊςςα που ομιλείτε από τα
μζλη του Συλλόγου να είναι άλλη εκτόσ τησ αγγλικήσ, και τα 85% των μελϊν του Συλλόγου να είναι ηλικίασ 55 ετϊν και
άνω. Οι Σφλλογοι πρζπει να ζχουν δική τουσ Αςφάλιςη Αςτικήσ Ευθφνησ (Public Liability Insurance). Τουλάχιςτον τα μιςά
από τα μζλη του Συλλόγου να κατοικοφν ςτη Πόλη του Stonnington (City of Stonnington), και ο Σφλλογοσ πρζπει να
λειτουργεί ςτο City of Stonnington.
Σι κα λθφκoφν υπόψθ για τθ χρθματοδότθςθ;
Τα γεφματα/αναψυκτικά, τα προγράμματα άςκηςησ, οι ενημερωτικζσ ςυνεδρίεσ, οι κοινωνικζσ, οι ψυχαγωγικζσ και οι
πολιτιςτικζσ δραςτηριότητεσ, οι εκδρομζσ, και οι δραςτηριότητεσ υγείασ και ευημερίασ.
Σι δεν κα λθφκοφν υπόψθ για τθ χρθματοδότθςθ;
Το κόςτοσ μεταφοράσ, οι δραςτηριότητεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν, οι δραςτηριότητεσ που χρηματοδοτοφνται μζςω του
γενικοφ προγράμματοσ επιχορηγήςεων του Δήμου, η ανακαίνιςη και η ςυντήρηςη των κτιρίων, η πρόςληψη προςωπικοφ.
Πότε χρειάηεται να κάνω τθν αίτθςθ;
Οι αιτήςεισ θα γίνουν δεκτζσ από το City of Stonnington, ανά πάςα ςτιγμή, κατά τη διάρκεια του ζτουσ.
Πότε κα ενθμερωκϊ για το αποτζλεςμα τθσ αίτθςισ μου;
Οι Σφλλογοι θα ενημερωθοφν για το αποτζλεςμα τησ αίτηςήσ τουσ το ςυντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία
υποβολήσ.
Αν ο φλλογόσ μασ λαβαίνει χρθματοδότθςθ ςφμφωνα με το προθγοφμενο πρόγραμμα των Πολιτιςτικϊν Γευμάτων
(Cultural Meals program), κα χρειαςτεί ο φλλογόσ μασ να αλλάξει τισ δραςτθριότθτζσ του για να λάβει χρθματοδότθςθ
ςφμφωνα με το νζο Πρόγραμμα Επιχορθγιςεων Πολιτιςτικισ Ποικιλομορφίασ;
Όχι καθόλου, ωςτόςο αυτό το νζο πρόγραμμα θα δϊςει τη δυνατότητα ςτο Σφλλογό ςασ να χρηςιμοποιήςει τα χρηματικά
ποςά τησ επιχορήγηςησ για ςκοποφσ εκτόσ από την παροχή γευμάτων/αναψυκτικϊν, αν θζλετε να το κάνετε αυτό.
Προηγουμζνωσ, οι χρηματοδοτοφμενοι Σφλλογοι μποροφςαν να κάνουν αίτηςη μόνο ζωσ το μεγαλφτερο ποςόν
χρηματοδότηςησ όςο αυτό το ποςόν που ζλαβαν κατά τη διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ 2010 – 11.
Πϊσ λαβαίνουν οι φλλογοι μια χρθματοδοτικι ςυνειςφορά από το City of Stonnington;
Εάν οι Σφλλογοι είναι επιτυχείσ με τισ αιτήςεισ τουσ για επιχορηγήςεισ, θα αναπτυχθεί μια νζα ςυμφωνία μεταξφ του
Δήμου και του Συλλόγου, ςφμφωνα με το Πρόγραμμα Επιχορηγήςεων Πολιτιςτικήσ Ποικιλομορφίασ. Οι Σφλλογοι θα
λάβουν χρηματοδότηςη ςε τριμηνιαία βάςη, και η επόμενη τριμηνιαία χρηματοδότηςη θα εξαςφαλιςτεί, μόνο όταν η
προηγοφμενη τριμηνιαία χρηματοδότηςη ζχει λογαριςτεί κανονικά και εγκριθεί από το Δήμο.
Μπορϊ να λάβω βοικεια με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςισ μου;
Βεβαίωσ. Παρακαλείςτε να επικοινωνήςετε με την Jaya Manchikanti (Προγραμματίςτρια Πολιτιςτικήσ Ποικιλομορφίασ)
ςτο City of Stonnington, ςτον αριθμό τηλεφϊνου – 8290 3206 ή ςτο: jmanchik@stonnington.vic.gov.au Τετάρτεσ και
Παραςκευζσ. Διαφορετικά, παρακαλείςτε να καλζςετε ςτο γενικό αριθμό τηλεφϊνου του τμήματοσ: 8290 3224. Μποροφν
να διοργανωθοφν διερμηνείσ αν είναι απαραίτητο.

