Το Συμβούλιο Eθνοτικών Κοινοτήτων Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. (ECCV) είναι το
κορυφαίο σώμα για τους οργανισμούς εθνοτήτων και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα στη ΒΙκτώρια.
Είναι ένα κοινωνικός οργανισμός που καθοδηγείται από τα μέλη του και δεσμεύεται στην ενδυνάμωση
των ατόμων διαφοροποιημένης πολιτισμικής καταγωγής. Υπερηφανευόμαστε που από το 1974
είμαστε κύριος υπερασπιστής των πολιτισμικά διαφοροποιημένων κοινοτήτων στη Βικτώρια. Για
πάνω από 35 χρόνια αποτελούμε συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθνοτικών κοινοτήτων, της κυβέρνησης
και του κοινωνικού συνόλου.
Έχουμε ένα ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενo από εθελοντές το οποίο ηγείται ο πρόεδρος και
επίσης έχουμε ένα επαγγελματικό προσωπικό πλήρης απασχόλησης που ασχολείται με την
εκπροσώπευση, υπεράσπιση δικαιωμάτων, την ανάπτυξη πολιτικής και την οικοδόμηση ικανοτήτων.
Ο οργανισμός υποστηρίζει τα συμφέροντα των εθνοτικών κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα της
κυβέρνησης όσον αφορά θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρόσβαση και ευθυδικία, βελτίωση
υπηρεσιών, ρατσισμό και διακρίσεις, κοινωνική αρμονία, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση,
υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, αναπηρία, προστασία παιδιών, νόμο και δικαιοσύνη και καλές
τέχνες και πολιτισμό. Yπερασπιζόμαστε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τα μέλη μας και
αναπτύσσουμε εκθέσεις πολιτικής σχετικά με πολλά και διάφορα θέματα και μερικές φορές εκτελούμε
πρωτότυπη έρευνα σε συνεργασία με κύρια τριτοβάθμια ιδρύματα.
Βοηθούμε επίσης να αναπτύξουμε τις ικανότητες των μελών οργανισμών μας που ανήκουν σε νέες
και νεοεμφανιζόμενες παροικίες με την παροχή κατάρτησης στην ηγεσία.
Το σύνολο των μελών μας είναι ευρύ και διαφοροποιημένο. ∆εκτοί είναι οι οργανισμοί με εστία
ενδιαφέροντος η εθνότητα ή ο πολυπολιτισμός, ή άτομα που υποστηρίζουν την εργασία μας.
∆ιερευνήστε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε για όλα όσα κάνουμε και ανατρέξτε στο "Become a
Member" στο "About" σ' αυτήν την ιστοσελίδα για να υποβάλετε αίτηση να γίνετε μέλος του ECCV.
Προσκαλείστε να μας τηλεφωνήσετε για να μάθετε για αυτά που κάνουμε και πως μπορούμε να
υποστηρίξουμε τις φιλοδοξίες των παροικιών σας.
Αν χρειάζεστε διερμηνέα, παρακαλείστε να καλέσετε την Υπηρεσία Μετάφρασης και ∆ιερμηνείας (TIS
National) στο 131 450 και ζητήσετε της να καλέσει το Συμβούλιο Eθνοτικών Κοινοτήτων (Ethnic
Communities’ Council of Victoria Inc.) στο (03) 9349 4122. Οι ώρες εργασίας μας είναι 9:00πμ –
5:00μμ τις καθημερινές.
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