Савет етничких заједница Викторије (The Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. ECCV) је врховно тело за етничке и мултикултурне заједнице у Викторији. Савет је
организација са базом у заједници и руковођена од њених чланова, чији је циљ да
обезбеди више права за људе различитог мултикултурног порекла. Ми се поносимо
тиме што смо од 1974 године кључни заступник заједница са различитим културама у
Викторији. Већ више од 35 година ми смо веза између мултикултурних заједница,
владе и шире заједнице.
Ми имамо Савет састављен од добровољаца, на челу са председником, и
професионални персонал са пуним радним временом, који су ангажовани на
представљању, заступању, развоју политике и јачању капацитета. Организација
представља интересе мултикултурних заједница на свим нивоима управе у областима
као што су људска права, приступ и једнакост, побољшање услуга, расизам и
дискриминација, слога у заједници, запошљавање, образовање и обука, здравље и
социјалне службе, инвалидност, заштита деце, закони и правосуђе, и уметност и
култура. Ми заступамо у вези сваког питања које се односи на наше чланове и
припремамо политичке документе о мноштву питања, понекад обављајући оригинална
истраживања у сарадњи са главним институцијама трећег степена.
Ми такође помажемо јачање капацитета организација које су наши чланови из нових и
младих заједница, пружајући обуку у руковођењу.
База наших чланова је широка и разнолика. Она је отворена за организације са
етничким или мултикултурним фокусом, за организације са интересом у тим
областима, или за појединце који подржавају делатности које ми обављамо.
Истражите нашу интернет страницу да би дознали шта све радимо и идите на "Become
a Member" („Постаните члан“) у "About" („О нама“) на овој интернет страници, да бисте
се пријавили за учлањивање у ECCV. Позивамо вас да нам се јавите да бисте дознали
чиме се све бавимо и како можемо да дамо подршку аспирацијама ваше заједнице.
Ако вам треба преводилац, молимо вас назовите преводилачку службу TIS National на
131 450 и затражите да вас повежу са Ethnic Communities’ Council of Victoria Inc. на (03)
9349 4122. Наше радно време је од 9.00 ујутро до 5.00 поподне у радне дане.
Ethnic Communities' Council of Victoria
150 Palmerston Street Carlton VIC 3053
Телефон: 9349 4122
Факс: 9349 4967
www.eccv.org.au

