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Diversity,
Access
and Equity Policy
Πολιτική
Διαφορετικότητας,

Πρόσβασης και Ισονομίας

Supporting a vibrant and inclusive community

Υποστηρίζοντας μια ζωντανή και χωρίς
αποκλεισμούς κοινότητα
Η Πολιτική Διαφορετικότητας, Πρόσβασης και Ισονομίας
της Moonee Valley βασίζεται στις αρχές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων της Ελευθερίας, του Σεβασμού, της Ισονομίας
και της Αξιοπρέπειας σύμφωνα με τη Χάρτα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του 2006 [Charter of
Human Rights and Responsibilities Act 2006] της Βικτώριας.
Στόχος της Πολιτικής Διαφορετικότητας, Πρόσβασης και
Ισονομίας είναι να: στηρίξει ένα δήμο χωρίς αποκλεισμούς
ο οποίος σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των
πολιτών του, γιορτάζει τη διαφορετικότητά τους και προάγει
τη συμμέτοχή τους σε όλους τους τομείς της ζωής της
κοινότητας.

Τα θέματα της πολιτικής είναι:
• Ενθάρρυνση του σεβασμού και εορτασμός της
διαφορετικότητας
• Προαγωγή της συμμετοχής
• Δημιουργία προσβάσιμων χώρων και τόπων
• Ηγεσία και αντιπροσώπευση

Μια περίληψη των δεσμεύσεων του Δήμου σε κάθε ένα από αυτά τα θέματα παρατίθεται πιο κάτω.
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Αναγνώριση της αξίας και της συμβολής των διαφορετικών κοινοτήτων μας και
αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βίας.
Οργάνωση εορτασμών και εκδηλώσεων και ενθάρρυνση ευρείας συμμετοχής της
κοινότητας όπου αντιπροσωπεύεται η διαφορετικότητα της ταυτότητας στην κοινότητά μας.
Οργάνωση εορτασμών και εκδηλώσεων και ενθάρρυνση ευρείας συμμετοχής της
κοινότητας όπου αντιπροσωπεύεται η διαφορετικότητα της ταυτότητας στην κοινότητά μας.
Ανάπτυξη πόρων που προάγουν τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων
του 2006 (Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006.)
Παροχή προγραμμάτων πρόσβασης και μη αποκλεισμού, πολιτικής, υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων.
Τακτική διεξαγωγή ελέγχων αξιολόγησης της συμμετοχής στις υπηρεσίες του Δήμου και
πραγματοποίηση συνεχών βελτιώσεων για τη διευκόλυνση του μη αποκλεισμού.
Προαγωγή και υποστήριξη τυπικών και άτυπων δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου,
αναψυχής, και μάθησης με τη συμμετοχή της κοινότητας.
Προαγωγή των τοπικών επιχειρήσεων, ευκαιριών απασχόλησης και σύνδεση με την
εκπαίδευση για όλα τα μέλη της κοινότητας.
Μεσολάβηση για τη δημιουργία ασφαλούς, φιλόξενου και προσβάσιμου δομημένου
περιβάλλοντος και διαμόρφωσης δρόμων (οδών).
Προαγωγή δυναμικού πολεοδομικού σχεδιασμού και προσβάσιμες δυνατότητες μεταφορών
στη Moonee Valley.
Δημιουργία ενός δήμου που στηρίζει τις ποικίλες ανάγκες των ατόμων στις διάφορες φάσεις
της ζωής και των δυνατοτήτων τους.
Εξασφάλιση σχεδιασμού υποδομών και εγκαταστάσεων που λαμβάνει υπόψη τις
δημογραφικές μεταβολές.
Προγραμματισμός της ενίσχυσης της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε όλες τις υποδομές
του Δήμου διαχρονικά.
ε συνεργασία με κοινοτικούς οργανισμούςς , για αναζήτηση τρόπων μεγιστοποίησης του
διαμοιρασμού της χρήσης των υφισταμένων και μελλοντικών κοινοτικών υποδομών.
Ο δήμος δίνει το παράδειγμα ως εργοδότης μέσω ευέλικτων πρακτικών πρόσληψης χωρίς
αποκλεισμούς.
Καθιέρωση αρχών ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα και ενίσχυση της
εμπιστοσύνης κατά την αντιμετώπιση θεμάτων διαφορετικότητας.
Ενδυνάμωση συνεργασιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις, περιφερειακά δίκτυα, και
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.
Υποστήριξη εκστρατειών διαμεσολάβησης για τη βελτίωση της πρόσβασης και ισονομίας
για όλα τα μέλη της κοινότητας.
Εξασφάλιση για όλα τα μέλη της κοινότητας ευκαιριών συμμετοχής και συνεισφοράς στη
λήψη αποφάσεων του Δήμου.
Προαγωγή πρωτοβουλιών πρόσβασης και ισονομίας σε άλλους οργανισμούς και
επιχειρήσεις προκειμένου να ενθαρρύνουν άλλους να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Υποστηρικτικά έγγραφα
• Προγράμματα δράσης τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή της πολιτικής, η οποία απευθύνεται σε
συγκεκριμένους τομείς διαφορετικότητας περιλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες· κοινότητες με διαφορετικές
πολιτισμικές, γλωσσικές και θρησκευτικές προελεύσεις· ομοφυλόφιλους, λεσβίες, αμφιφυλόφιλους, διαφυλικούς,
και queer (LGBTIQ).
• Η δέσμευση του Δήμου για σεβασμό, αναγνώριση και αντιπροσώπευση των Αυτοχθόνων και των καταγόμενων
από τα Νησιά του Στενού Τόρρες αναλαμβάνεται μέσω της Πολιτικής Συμφιλίωσης και των ετήσιων
προγραμμάτων δράσης.
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