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Με μεγάλη μου χαρά παρουσιάζω το Σχέδιο Υγείας και Ευημερίας του Monash 
2021-2025. Αυτό το σχέδιο αντιπροσωπεύει τις συνδυασμένες προσπάθειές 
μας να υποστηρίξουμε την κοινότητα του Monash για να ζήσουμε υγιείς, 
ευτυχισμένες και ολοκληρωμένες ζωές. Αναγνωρίζει ότι η καλή υγεία είναι 
πολύ ευρύτερη από το να είναι απλώς απαλλαγμένη από ασθένειες: ότι είναι 
μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας. Χωρίς καλή 
υγεία, είναι δύσκολο να ζήσουμε τη ζωή στο έπακρο.

Ως τοπικός σας Δήμος, θέλουμε να δημιουργήσουμε υποστηρικτικά περιβάλλοντα που διευκολύνουν την κοινότητά 
μας να συμμετέχει σε υγιεινούς τρόπους ζωής και να συμμετέχει πλήρως στην τοπική κοινοτική ζωή.

Κατά τη στιγμή της ανάπτυξης αυτού του σχεδίου, βιώνουμε μια εποχή όπως καμία άλλη με την πανδημία 
της COVID-19. Οι δήμοι έχουν καίριο ρόλο στην υποστήριξη της κοινότητάς τους για να ανακάμψουν από τις 
επακόλουθες ευρείες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ενώ συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις κύριες αιτίες 
της κακής υγείας. Αυτό το σχέδιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι η κοινότητά μας του Monash 
θα συνεχίσει να είναι υγιής, βιώσιμη, ανθεκτική, καινοτόμος και προσαρμοστική.

Αυτό το σχέδιο συγκεντρώνει όλους τους τομείς του Δήμου που μας βοηθούν να καθορίσουμε τι δημιουργεί μια υγιή 
πόλη. Καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες υγείας και ευημερίας για τη μεγιστοποίηση της υγείας, της ευτυχίας 
και της ευημερίας της κοινότητας του Monash.

Προσδιορίζει διάφορους τομείς της κοινότητάς μας και τις συγκεκριμένες προτεραιότητές τους, περιλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρία και των φροντιστών τους, της ποικιλόμορφης πολυπολιτισμικής κοινότητάς μας, της 

βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής, της κοινοτικής ασφάλειας, της ισότητας των φύλων, 
της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, των ΛΟΑΤΚΙ+, των Φιλικών 

προς την Ηλικία, του αθλητισμού και της αναψυχής, των Αβορίγινων και των Νησιωτών 
του Πορθμού Torres, των βιβλιοθηκών, των γειτονιών, των τεχνών και του πολιτισμού, 

των παιδιών, των νέων και των οικογενειών, της δημιουργίας θέσεων, των κοινοτικών 
επιχορηγήσεων, των αστέγων, των κοινωνικά απομονωμένων και όσων αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο μοναξιάς. 

Έχουμε ορίσει υψηλούς στόχους γι’ αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε και 
δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς την υπέροχη υποστήριξη των 
συνεργατών μας στην κοινότητα.

Ευχαριστώ επίσης τη γενναιοδωρία όλων όσων συνέβαλαν με τις σκέψεις 
και τις ιδέες τους στην ανάπτυξη αυτού του σχεδίου. Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα 

συνεχίσουμε να χτίζουμε μια υγιή, ισχυρή και υποστηρικτική κοινότητα για όλους.

Δημοτικός Σύμβουλος Brian Little 
     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ  

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ



MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-2025 55MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-2025



MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-20256

Ο Δήμος του Μonash δεσμεύεται να υποστηρίξει την 
κοινότητά του για να απολαύσει υγιείς, ευτυχισμένες 
και ακμάζουσες ζωές. Ως η πλησιέστερη κυβέρνηση 
στην κοινότητά μας, γνωρίζουμε ότι έχουμε ουσιαστικό 
ρόλο στην προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των 
κατοίκων μας.

Το Σχέδιο Υγείας και Eυημερίας του Monash 2021-2025 
είναι ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σχέδια 
του Δήμου  με τη μεγαλύτερη επιρροή. Αυτό το σχέδιο 
είναι αφιερωμένο στη μεγιστοποίηση της υγείας και 
της ευημερίας των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, 
σπουδάζουν και παίζουν στο Monash. 

Το Σχέδιο Υγείας και Ευημερίας του Monash 2021- 
2025 [το Σχέδιο] νομοθετείται από την Πολιτεία 
και ευθυγραμμίζεται άμεσα με το Σχέδιο Δημόσιας 
Υγείας και Ευημερίας της Πολιτειακής Κυβέρνησης της 
Βικτώριας για το 2019-2023.

Κάθε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τον Νόμο περί Δημόσιας 
Υγείας και Ευημερίας του 2008, ο Δήμος αναπτύσσει ένα 
Δημοτικό σχέδιο δημόσιας υγείας και ευημερίας [MPHWP] 
για να καθοδηγήσει τις προτεραιότητες υγείας και ευημερίας 
της κοινότητας. Οι προτεραιότητες για την υγεία και την 
ευημερία πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και 
να αξιολογούνται.

Σε αυτόν τον νέο τετραετή κύκλο, το Σχέδιο Υγείας και 
Ευημερίας του Monash 2021- 2025 απαιτείται να λαμβάνεται 
υπόψη ο Νόμος περί Δημόσιας Υγείας και Ευημερίας του 
2008, ο Νόμος περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2020, 
ο Νόμος περί Ισότητας των Φύλων του 2020, το Σχέδιο 
Δημόσιας Υγείας και Ευημερίας της Βικτώριας 2019-2023 και 
ο Νόμος περί Κλιματικής Αλλαγής του 2017.

Το Σχέδιο Υγείας και Ευημερίας του Monash 2021-2025 
ενσωματώνει επίσης το Σχέδιο Δράσης του Δήμου 
περί Αναπηρίας σύμφωνα με τον Νόμο του 2006 περί 
Αναπηρίας της Βικτώριας.

Ο Νομοθετημένος και Τεκμηριωμένος Ρόλος του Δήμου στην Υγεία και την Ευημερία

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

Πλαίσιο
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Κατά την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου, ο Δήμος πραγματοποίησε εκτενείς 
διαβουλεύσεις με την κοινότητα του Monash και τους συνεργάτες μας. 

Ο Δήμος διευκόλυνε τη συμβουλευτική συμμετοχή 
και ευρεία συμμετοχή επαγγελματικών φορέων, 
συνεργαζόμενων οργανισμών, ηγετικών ομάδων της 
κοινότητας, συμβουλευτικών επιτροπών του Δήμου, 
ομάδων προτεραιότητας για όλες τις ηλικίες και τα 
στάδια, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και του ευρύτερου 
πληθυσμού του Monash. 

Ο Δήμος διεξήγαγε μια έρευνα σε ολόκληρο το δήμο 
η οποία ήταν ανοιχτή για περίοδο 12 εβδομάδων 
και έλαβε 375 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Η 
έρευνα επικεντρώθηκε στον καθορισμό βασικών 
προτεραιοτήτων για τη δημόσια υγεία για το Monash 
και στην κατανόηση του τι ήταν σημαντικό για την 
κοινότητά μας σε σχέση με την υγεία και την ευημερία 
της. Εκτεταμένες ομάδες εστίασης, στοχευμένες 
διαβουλεύσεις με συμβουλευτικές επιτροπές και 
διαβουλεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο είχαν ως 
αποτέλεσμα διαβούλευση σε 35 συναντήσεις με 
περίπου 380 ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη αυτού 
του σχεδίου. Ο Δήμος προσάρμοσε τις ερωτήσεις 
διαβούλευσης ώστε να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση 
της προσωπικής διαβούλευσης με 160 παιδιά 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας.

Συνδυάζοντας τη διαβούλευση μέσω ερωτηματολογίων 
και την εκτεταμένη διαβούλευση με ομάδες εστίασης, ο 
Δήμος συμβουλεύτηκε επίσημα 755 εκπροσώπους της 
κοινότητας, οι οποίοι αντανακλούν όλο το φάσμα των 
κοινοτικών φωνών και αναγκών. 

Για να υποστηριχθεί η έρευνα σε επίπεδο δήμων και 
οι εκτεταμένες διαβουλεύσεις με ομάδες εστίασης που 
διεξήχθησαν για το σχέδιο, πραγματοποιήθηκε μια 
σε βάθος ανάλυση των συνολικών δεδομένων για την 
υγεία του πληθυσμού και τα στοιχεία της απογραφής 
ειδικά για την κοινότητα του Monash. Αυτή η διαδικασία 
συλλογής δεδομένων παρέσχε στοιχεία σχετικά με το 
ποιες είναι οι βασικές στατιστικές και προτεραιότητες 
για την υγεία του πληθυσμού της κοινότητας του 
Monash. Ορίζει επίσης το σημείο αναφοράς για το πού 
βρίσκεται το Monash στην αρχή αυτού του σχεδίου και 
πού φιλοδοξούμε να είμαστε έως το 2025.

Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου, η επιφορτισμένη 
ομάδα εκπόνησης του σχεδίου για την υγεία 
συσκέπτονταν κάθε τρεις εβδομάδες με την ομάδα 
Εταιρικής Απόδοσης του Δήμου προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι το νέο σχέδιο δημόσιας υγείας 
και ευημερίας του Δήμου και το σχέδιο του Δήμου 
συμπίπτουν και μοιράζονται τις προτεραιότητες, όπου 
κρίνεται σκόπιμο.

Οι προτεραιότητες για την υγεία και την ευημερία που 
περιγράφονται στο Πλαίσιο του σχεδίου είναι το άμεσο 
αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης, της συλλογής 
δεδομένων και της ερευνητικής διαδικασίας.

Ακούσαμε αυτά που μας είπε η κοινότητα και 
αναπτύξαμε ένα σχέδιο που βασίζεται σε αποδεικτικά 
στοιχεία, είναι φιλόδοξο, είναι επίκαιρο, χωρίς 
αποκλεισμούς και αντιπροσωπευτικό της κοινότητας 
Monash.  Προσβλέπουμε στο ταξίδι της συνεργασίας 
με την κοινότητα του Monash και τους βασικούς 
συνεργάτες μας για τη εφαρμογή του σχεδίου.

Σε ευθυγράμμιση με τον Νόμο περί Ισότητας των Φύλων 
του 2020, εφαρμόστηκε μια Εκτίμηση Επιπτώσεων 
Φύλων σε όλη την έκταση των διαβουλεύσεων για την 
ανάπτυξη του σχεδίου.

Μια συνοπτική έκθεση κοινοτικής διαβούλευσης 
θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Οκτώβριου 2021. Ο Δήμος θα 
δημοσιεύει επίσης μια νέα έκδοση του εγγράφου «Το 
Στιγμιότυπο της Κοινότητάς μας» [Our Community 
Snapshot] σε κάθε έτος εφαρμογής του Σχεδίου, 
το οποίο παράσχει λεπτομερείς στατιστικές και 
αποδεικτικά στοιχεία σ’ ό,τι αφορά τις προτεραιότητες 
υγείας και ευημερίας που περιγράφονται στο Σχέδιο.

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου θα θεσπιστεί μια συνεχής 
διαδικασία διαβούλευσης και συνεργασίας με τους 
κοινοτικούς εταίρους και κατοίκους του Δήμου. Μια 
ομάδα εργασίας του Σχεδίου Υγείας και Ευημερίας του 
Monash 2021-2025 θα επιβλέπει την εφαρμογή του 
Σχεδίου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Εφαρμόζουμε μια επικέντρωση της  προαγωγής 
της υγείας σε όλες τις προτεραιότητες υγείας και 

ευημερίας και καθοδηγούνται από δεδομένα 
για την υγεία του πληθυσμού και τεκμηριωμένες 

προσεγγίσεις για την αύξηση του ελέγχου της 
κοινότητας για την υγεία της. Δεσμευόμαστε να 
μεγιστοποιήσουμε την υγεία και την ποιότητα 

ζωής της κοινότητάς μας, αντιμετωπίζοντας 
και προλαμβάνοντας τις βαθύτερες αιτίες της 

κακής υγείας με την ανάπτυξη προγραμμάτων, 
πολιτικών και υπηρεσιών.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΛΟΥ 

Υιοθετούμε το Νόμο περί Ισότητας των 
Φύλων του 2020 μέσω του σχεδίου μας και 

κατανοούμε ότι το φύλο μπορεί να επηρεάσει 
διαφορετικά τις ανάγκες και τις εμπειρίες 
των ατόμων διαφορετικών φύλων και ότι 

μερικές φορές προγράμματα και υπηρεσίες 
μπορεί να ενισχύσουν τις ανισότητες. Θα 

διεξάγουμε εκτιμήσεις επιπτώσεων φύλου 
για να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές, τα 
προγράμματα και οι υπηρεσίες του Δήμου 

έχουν σχεδιαστεί προς όφελος όλων  
στην κοινότητα του Monash.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

Θα στηρίξουμε την κοινότητά μας 
να μειώσει τον αντίκτυπό της στην 
κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα 
θα οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα 

και ασφάλεια για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων στην υγεία, ενός 

πλανήτη που θερμαίνεται.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Αναγνωρίζουμε ότι οι ζωές των ανθρώπων είναι 
πολυδιάστατες και σύνθετες και, ως εκ τούτου, 

η ανταπόκρισή μας στις προτεραιότητες για 
την υγεία και την ευημερία δεν μπορούν να 

αναπτυχθούν μέσω μιας μόνο οπτικής.

MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-20258

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ  
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ 
MONASH 2021-2025

Οι ακόλουθες αρχές θα χρησιμοποιηθούν από το 
Δήμο για την καθοδήγηση της προσέγγισης και 
της εφαρμογής του Σχεδίου Υγείας και Ευημερίας 
του Monash 2021-2025.
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
Το Σχέδιο Υγείας και Ευημερίας του Monash 2021-2025,  

δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες, προγράμματα, πολιτικές και  
υποστήριξη για όλους, και ειδικότερα για εκείνους στην κοινότητά  
μας που είναι πιο ευάλωτοι. Αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι  

άνθρωποι τις ίδιες ευκαιρίες για καλή υγεία και οι πιο κάτω καθοριστικοί 
παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ισότητα στην υγεία και τα  

αποτελέσματα με θετικούς και αρνητικούς τρόπους:

 › Εισόδημα και κοινωνική 
προστασία

 › Επίπεδο Εκπαίδευσης
 › Ανεργία και εργασιακή 

ανασφάλεια
 › Φύλο και Σεξουαλικότητα
 › Σεξουαλική ταυτότητα
 › Πολιτισμική ταυτότητα

 › Επισιτιστική ανασφάλεια
 › Στέγαση, βασικές ανέσεις και 

περιβάλλον
 › Ανάπτυξη προσχολικής ηλικίας
 › Κοινωνική ένταξη και 

κατάργηση διακρίσεων
 › Πρόσβαση σε προσιτές 

υπηρεσίες υγείας 

Η έρευνα δείχνει ότι οι κοινωνικοί παράγοντες μπορούν 
να είναι πιο σημαντικοί από τη φροντίδα της υγείας ή τις 

επιλογές τρόπου ζωής που επιδρούν στην ς υγεία. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 

Θα εξαλείψουμε ή θα μειώσουμε 
τα εμπόδια στη συμμετοχή 

διασφαλίζοντας ότι οι 
πληροφορίες, οι υπηρεσίες 
και οι εγκαταστάσεις είναι 

προσβάσιμες σε άτομα όλων των 
ικανοτήτων και περιστάσεων.

ΑΝΤΟΧΗ 
Θα προετοιμαστούμε και θα 

προσαρμοστούμε στις αλλαγές 
και θα διδαχθούμε από τις 

εμπειρίες μας, προκειμένου 
να διαχειριστούμε άλλες 
προκλήσεις στο μέλλον.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
Είμαστε τολμηροί στην 

προσέγγισή μας των λύσεων 
και είμαστε πρόθυμοι να 

δοκιμάσουμε νέα πράγματα.
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ

Θα διασφαλίσουμε ότι η προσέγγισή μας να παραμένει ζωντανή και προσαρμόσιμη στις αλλαγές στην 
κοινότητα λαμβάνοντας.  τα ακόλουθα μέτρα: 

1)  ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ MONASH 2021-
2025 το οποίο περιγράφει τις 27 
προτεραιότητες για την υγεία και την 
ευημερία στις οποίες θα επικεντρωθεί 
ο Δήμος και θα επιδιώξει αποτελέσματα 
κατά την επόμενη τετραετία.

2)  ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ MONASH 2021-2025 
που προσδιορίζει τις προτεραιότητές 
μας υγείας και ευημερίας μας για 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια και 
προτεραιότητες υψηλού επιπέδου 
δράσεων που θα θεσπίσουμε 
προκειμένου να επιτύχουμε τα 
αποτελέσματα που δηλώσαμε. Το 
υψηλού επιπέδου σχέδιο προσδιορίζει 
τα αποτελέσματα για τα οποία 
δεσμεύεται ο Δήμος έναντι κάθε 
προτεραιότητας για τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια, και των δεικτών μέτρησης της 
προόδου, του εμπλουτισμού εμπειριών 
και της επιτυχίας των ενεργειών μας.

3)  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ που 
περιλαμβάνεται στο Τετραετές 
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης θα 
δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια και θα 
περιγράφει τις πρωτοβουλίες που θα 
εφαρμόζονται, θα παρακολουθούνται 
και θα αξιολογούνται για την επίτευξη 
του τετραετούς στρατηγικού μας 
σχεδίου.

4)  Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ: ΕΝΑ 
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ που αναδεικνύει 
βασικές κοινοτικές μαρτυρίες που είναι 
αναπόσπαστες με τη διαμόρφωση των 
προτεραιοτήτων μας και τη μέτρηση 
των επιτυχιών μας, το οποίο θα 
ενημερώνεται και θα δημοσιεύεται κάθε 
χρόνο.

Τα τέσσερα έγγραφα μαζί, παρέχουν το 
πλαίσιο, τη βάση αποδεικτικών στοιχείων 
και τις δράσεις για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που επηρεάζουν την υγεία και 
την ευημερία της κοινότητας του Monash. 

 » Θα επανεξετάζουμε κάθε χρόνο, και εάν είναι 
απαραίτητο, θα επικαιροποιούμε το Τετραετές 
Στρατηγικό μας Σχέδιο Δράσης για να διασφαλίζουμε 
την ανταπόκρισή του στην κοινότητα του Monash

 » Θα ενημερώνουμε τα στοιχεία μας καθώς θα 
λαμβάνονται νέες πληροφορίες

 » Θα ενημερώνουμε τις πληροφορίες της κοινότητας 
καθώς θα αναφύονται νέα ζητήματα

 » Θα αναθεωρούμε και θα επεκτείνουμε την 
προσέγγισή μας με βάση σημαντικές νέες 
πληροφορίες 

 » Θα συνεργαζόμαστε στενά με το προσωπικό του Δήμου 
και τις εκθέσεις προόδου προς αυτό, τους οργανισμούς 
κοινοτικών εταίρων και όλες τις συμβουλευτικές 
επιτροπές που συμμετέχουν  στο σχέδιο 

 » Θα εξετάζουμε τα επιτεύγματά μας με βάση τα 
αποδεικτικά στοιχεία 

 » Θα εκδίδουμε ένα Σχέδιο Δράσης κάθε δύο χρόνια

 » Θα υποβάλλουμε έκθεση αξιολόγησης στο Δήμο κάθε 
δύο χρόνια

 » Θα πραγματοποιήσουμε μια λεπτομερή αξιολόγηση 
αυτού του σχεδίου με την  ολοκλήρωσή του το 2025. 

Στο Σωστό δρόμο 
Συστατικά του Σχεδίου Υγείας και Πώς θα Μετρήσουμε και θα 
Αξιολογήσουμε την Πρόοδό μας 
Το Σχέδιο Υγείας και Ευημερίας του Monash 2021-2025 περιλαμβάνει τέσσερα βασικά έγγραφα.
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Πυλώνας Δεύτερος 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, 
ΒΕΒΑΙΟΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Μια πόλη που αφουγκράζεται 
ενεργά, συμπεριλαμβάνει κι 
εκτιμά τη φωνή της κοινότητας στη 
διαμόρφωση του μέλλοντός της 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ MONASH 2021-2025 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ

Πυλώνας Ένα 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ  
ΥΓΙΕΙΣ
Μια πόλη αφιερωμένη 
στη βέλτιστη υγεία και 
ευημερία για την κοινότητά 
της.

Πυλώνας Τρίτος 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Μια πόλη όπου κάθε 
μέλος της κοινότητας 
απολαμβάνει εκτίμηση και 
σεβασμό.

ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΖΩΗΣ 

1.  Ενεργή Ζωή

2.  Υγιεινή Διατροφή και Πρόληψη 
Παχυσαρκίας

3.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΥΓΙΗΣ 
ΝΟΥΣ

4.  Μοναξιά 

5.  Ψυχική Υγεία

6.  Ισχυροί Οικογενειακοί Δεσμοί 
και Ανθεκτικοί Νέοι

7.  Φιλικοί προς τους Ηλικιωμένους

ΥΓΙΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

8.  Δομημένοι Χώροι

9.  Υπαίθριοι Χώροι και Χώροι 
Πρασίνου

10. Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

11. Ενεργή Συμμετοχή της 
Κοινότητας 

12. Δημιουργική Έκφραση και 
Κοινοτικές Εκδηλώσεις

13. Δια Βίου Μάθηση

14. Ενδυνάμωση των Γειτονιών 
και των Κοινοτήτων 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

15. Προσβάσιμη και Προσιτή 

16. Άστεγοι και  
Κοινωνική Στέγαση

17. Αποφασιστική Προσέγγιση

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

18.  Συνηγορία και Πολιτική

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ   
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

19.  Αντιμετώπιση Όλων των   
Μορφών των Διακρίσεων 

20.  Ισότιμες Επικοινωνίες

21.  Δίκαιο Για Όλες τις Ικανότητες

22.  Ισότητα των Φύλων

23.  Ενσωμάτωση LGBTIQA+

24.  Εορτασμός Διαφορετικών 
Κοινοτήτων

25.  Συμφιλίωση με Αβορίγινες 
και τους Νησιώτες του 
Πορθμού Torres

ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

26. Πρόληψη Βίας Κατά των 
Γυναικών και των Παιδιών

27. Ασφάλεια της Κοινότητας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ; 

 ΤΙ ΘΑ 
ΚΑΝΟΥΜΕ

ΚΥΡΙΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;



MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-2025 13

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΑΣ ΚΥΡΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
MONASH 

Υποστήριξη και 
ανάπτυξη της ικανότητας 
των κοινοτικών ομάδων, 
δικτύων και οργανώσεων 

παροχής υπηρεσιών, 
περιλαμβανομένων τοπικών 

αθλητικών συλλόγων, 
σπιτιών γειτονιάς,  
κοινοτική υγεία.

Διατήρηση  
πεζοδρομίων υψηλής 

ποιότητας.
Διατήρηση τα πάρκων και των 

κήπων μας.

Υπηρεσίες Απορριμμάτων.Ποσοστά εμβολιασμών.
Πρόγραμμα Μητρικής και 

Παιδικής Υγείας.
Δανεισμός και επισκέψεις σε 

βιβλιοθήκες.
Προώθηση και επισκέψεις 

σε υδάτινα και  
ψυχαγωγικά κέντρα.

Ανταπόκριση 
στις ανάγκες της 
κοινότητας μέσω 

παροχής υπηρεσιών 
και προγραμμάτων 
που απευθύνονται 
σε βασικά στάδια 

της ζωής. 
Ανταποκρινόμενες 

υπηρεσίες πελατών.
Επικοινωνία με την 

κοινότητά μας.
Διαβούλευση με την 

κοινότητά μας.

Διεξαγωγή Τελετών 
Απονομής Υπηκοότητας.

Παροχή ασφαλών, 
προσβάσιμων και 

φιλόξενων κοινοτικών 
χώρων.

ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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Τετραετές Στρατηγικό 
Σχέδιο Δράσης, Σχέδιο 
Υγείας και Ευημερίας του 
Monash 2021–2025 

MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-202514



MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-2025 15MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-2025

Πυλώνας Ένα
ΕΝΕΡΓΟΙ   
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ
Μια πόλη αφιερωμένη στη βέλτιστη υγεία και ευημερία για την κοινότητά της.

ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΗ ΖΩΗ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Η κοινότητα του Monash να είναι σωματικά πιο ενεργή και λιγότερο καθιστική
 » Αυξημένη συμμετοχή σε αθλητικές, ενεργητικές και παθητικές δραστηριότητες αναψυχής
 » Αυξημένες ευκαιρίες για ενεργές μεταφορές.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών: ποδηλατόδρομοι και κοινά μονοπάτια
 » Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, σε δράσεις, προγράμματα, εγκαταστάσεις και υποδομές του Δήμου 
 » Στοιχεία Έρευνας Υγείας του Πληθυσμού της Βικτώριας (ειδικά για το Monash) – Κατάσταση Υγείας και 

Ευημερίας, αυτοαναφορά στοιχείων υγείας Περιοχής Inner Eastern
 » Ετήσια μέτρηση του αριθμού ποδηλάτων Super Tuesday του Bicycle Network, για την παρακολούθηση της 

χρήσης των ποδηλάτων στις καθημερινές μετακινήσεις στο Monash.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα παράσχουμε προγράμματα σωματικής άσκησης και υποδομές 
που επιτρέπουν στην κοινότητα να είναι πιο ενεργή σωματικά σε 
όλα τα στάδια της ζωής:
 › Προσέγγιση στοχευμένων υποομάδων με χαμηλά επίπεδα 

σωματικής δραστηριότητας 
 › Ενεργοποίηση υπαίθριων, αστικών χώρων και χώρων γειτονιάς 

για την ενίσχυση της σύνδεσης της κοινότητας, την αύξηση της 
περιστασιακής άσκησης, την προώθηση δωρεάν δραστηριοτήτων 
στα πάρκα και την ενθάρρυνση της σωματικής άσκησης σε όλες 
τις μορφές

 › Βελτίωση της δυνατότητας του περπατήματος μέσω της ποιότητας 
των πεζοδρομίων/πεζοδρόμων, βελτίωση της σήμανσης των 
δρόμων, βελτίωση του φωτισμού στους δρόμους, αύξηση της 
πρόσβασης σε δημόσιες τουαλέτες, καθίσματα και αύξηση 
του χρόνου διέλευσης στους φωτεινούς σηματοδότες για την 
ενθάρρυνση της σωματικής δραστηριότητας.

Καθοδήγηση: Ενεργό Μonash
Συνεργάτες: CYFS, Σχέδιο 
Πόλης, Κοινωνική Ένταξη, Τέχνες, 
Πολιτισμός και Εκδηλώσεις, 
Ενδυνάμωση Κοινότητας, 
Επικοινωνίες

 » Προώθηση και παροχή ευκαιριών για ενεργή μετακίνηση μέσω 
μονοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας για τη σύνδεση των 
ατόμων σε τοπικό επίπεδο με τη γειτονιά και τους χώρους πρασίνου. 

Καθοδήγηση: Ενεργό Μonash, 
Έργα, Κηποτεχνία, Επικοινωνίες 
Συνεργάτες: Βιωσιμότητα,   
Σχέδιο Πόλης
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ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών στην κοινότητα του Monash σε όλα τα στάδια της ζωής

 » Επιρροή στο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων στο Monash μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης, και 
τονισμού της σημασίας της υγιεινής διατροφής σε όλα τα στάδια της ζωής

 » Επιρροή και υποστήριξη των ποσοστών θηλασμού στο Monash.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Στοιχεία του Δήμου για την Υγεία της Μητέρας και του Παιδιού, συγκεκριμένα τα ποσοστά θηλασμού (CDIS)

 » Στοιχεία Έρευνας Υγείας του Πληθυσμού της Βικτώριας (ειδικά για το Monash) – Κατάσταση Υγείας και 
Ευημερίας, Συμπεριφορές Υγείας, αυτοαναφορά στοιχείων υγείας Περιοχής Inner Eastern, Μέτρο Πρόσληψης 
Φρούτων και Λαχανικών

 » Παροχή επιμόρφωσης και πληροφοριών για το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης Υγιών Επιλογών της 
Κυβέρνησης της Βικτώριας σε όλες τις υπηρεσίες και τοποθεσίες του Δήμου που παρέχουν υπηρεσίες 
εστίασης.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα αναζητήσουμε τοπικές συνεργασίες και επιχορηγήσεις που 
προωθούν την υγιεινή διατροφή και υποστηρίζουν περιφερειακές 
και πολιτειακές πρωτοβουλίες. 

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Ενεργό Monash

Συνεργάτες: Link Health, 
Συνεργασίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας στο Inner East

 » Θα επιμορφώσουμε, θα προωθήσουμε, θα ενθαρρύνουμε την 
υγιεινή διατροφή και θα παράσχουμε υγιεινές τροφές σε όλα τα 
προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις του Δήμου, σε όλα 
τα στάδια της ζωής.

Καθοδήγηση: Ενεργό Monash, CYFS, 
Επικοινωνίες

Συνεργάτες: Πολιτειακή Κυβέρνηση, 
Βιβλιοθήκες

 » Θα προωθήσουμε και θα ενθαρρύνουμε το θηλασμό των πρώτων 
ετών και τα διατροφικά αποτελέσματά του. Ο Δήμος θα υποστηρίξει 
τις ατομικές εμπειρίες και επιλογές.

Καθοδήγηση: CYFS

 » Θα προωθήσουμε την πρόσβαση σε υγιεινό, τοπικό, βιώσιμο και 
προσιτό φαγητό. 

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα

Συνεργάτες: Κηποτεχνία, Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Βιβλιοθήκες

 » Στις ειδικές υπηρεσίες Δήμου που παρέχουν τροφοδοσία, θα 
προωθούνται ενεργά οι οδηγίες Υγιεινών Επιλογών της Κυβέρνησης 
της Βικτώριας [Victorian Government’s Healthy Choices] για 
συστήματα οδηγιών με χρώματα φωτεινής σηματοδότησης.

Καθοδήγηση: Ενεργό Monash, MGA, 
Λειτουργίες Δήμου

Συνεργάτες: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Επικοινωνίες
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ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΟΓΟ

 » Συνεχής συνηγορία κατά του αρπακτικού περιβάλλοντος των τυχερών παιχνιδιών και της διαφήμισης και της 
δράσης για την πρόληψη της βλάβης από τα τυχερά παιχνίδια

 » Αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινότητας του Monash σχετικά με τις βλάβες από τα τυχερά παιχνίδια και 
τις υπηρεσίες που διατίθενται.

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
 » Επιρροή στην αλλαγή της κουλτούρας του αλκοόλ

 » Βελτίωση της ασφάλειας της κοινότητας.

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
 » Μείωση των χώρων που επιτρέπεται το κάπνισμα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
 » Προστασία της κοινότητας από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΟΓΟ

 » Εφαρμογή των εκστρατειών της Συμμαχίας Μεταρρύθμισης των Τυχερών Παιχνιδιών σε τοπικό επίπεδο

 » Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου που σχεδιάζονται για να παράσχουν εναλλακτικές ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες αντί των τυχερών παιχνιδιών.

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
 » Στοιχεία της Έρευνας Υγείας του Πληθυσμού της Βικτώριας: Συμπεριφορές Υγείας, Αυτοαναφορά Στοιχείων 

Υγείας της Περιοχής Inner Eastern

 » Εφαρμογή και αξιολόγηση του Πλαισίου Αθλητικών Συλλόγων του Monash.

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
 » Στοιχεία της Έρευνας Υγείας του Πληθυσμού της Βικτώριας: Αυτοαναφορά Στοιχείων Υγείας της Περιοχής 

Inner  Eastern, Συμπεριφορές Υγείας

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
 » Ποσοστά εμβολιασμών που μετρούνται μέσω του Αυστραλιανού Μητρώου Εμβολιασμών.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Δήλωσης της Πολιτικής Κατά των 
Τυχερών Παιχνιδιών, στην Προσέγγιση του Δήμου του Monash για 
τη Δημόσια Υγεία.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: Ενεργό Monash, 
Ιδιοκτησία

 » Παρακολούθηση και ανταπόκριση στις νεοεμφανιζόμενες 
ανάγκες της κοινότητας σχετικά με τον εθισμό στον τζόγο, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, την τεχνολογία και τις σχετικές πλατφόρμες. 

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, CYFS, Επικοινωνίες



18

ΥΓΙΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΛΑΒΩΝ (συνέχεια)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ (συνέχεια) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(συνέχεια)

 » Προώθηση και επιμόρφωση της κοινωνικής ευθύνης σε κοινοτικά 
περιβάλλοντα, όπως σε αθλητικούς συλλόγους σε σχέση με τον ρόλο 
επιρροής τους στην πρόληψη των βλαβών από τα τυχερά παιχνίδια, 
το αλκοόλ και το κάπνισμα.

Καθοδήγηση: Ενεργό Monash, 
Κοινοτική Ενδυνάμωση, Επικοινωνίες 

 » Προώθηση και συνηγορία για την ελαχιστοποίηση των βλαβών 
από το κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα στο Monash, με την 
εφαρμογή του νέου τοπικού νόμου ‘Χώροι Μη Καπνιστών’ [Smoke 
Free Areas] και την συνηγορία της προαγωγής της υγείας.

Καθοδήγηση: Ανέσεις Κοινότητας 

Συνεργάτες: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, CYFS, Επικοινωνίες

 » Συνεργασία με κοινοτικές οργανώσεις και καθιερωμένα δίκτυα που 
εστιάζουν στην πρόληψη των βλαβών από το αλκοόλ και τη θετική 
αλλαγή νοοτροπίας. 

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

 » Μεγιστοποίηση της δημόσιας υγείας της κοινότητας του Monash 
μέσω του προγράμματος εμβολιασμών του Δήμου.

Καθοδήγηση: CYFS

MONASH ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟ 2021-2025
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ΥΓΙΗΣ ΝΟΥΣ
4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Μοναξιά

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Να επηρεάσουμε τη μείωση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στο Monash

 » Να αναγνωρίσουμε τη σημασία της κοινωνικής υγείας και να διευκολύνουμε τις συνδέσεις και τη συμμετοχή 
της κοινότητας ως τρόπο μείωσης της μοναξιάς.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης της Κοινότητας 

 » Έρευνα Νέων του Monash

 » Δημοτική έρευνα δημόσιας υγείας και ευημερίας 

 » Όλες οι σχετικές έρευνες του Δήμου που στοχεύουν σε συγκεκριμένες υποομάδες 

 » Προγράμματα του Monash, κοινωνικές πολιτικές, στρατηγικοί σχεδιασμοί και αξιολογήσεις.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα εφαρμόσουμε τις προτεραιότητες του Πλαισίου Μοναξιάς του 
Monash 2020-2025. 

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, CYFS, Ενεργό Monash, 
Επικοινωνίες, Άτομα και Ασφάλεια, 
Βιβλιοθήκες, Κοινωνική Ένταξη, 
Τέχνες, Πολιτισμός και Εκδηλώσεις

Συνεργάτες: Σχετικές κοινοτικές 
υπηρεσίες και ομάδες

 » Συνδέσεις με καθιερωμένες συνεργασίες και δίκτυα για να 
διασφαλιστεί ότι η κοινότητα του Monash έχει επίγνωση και 
πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υποστήριξης όταν απαιτείται. 

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Καθοδήγηση: Μέλη οργανώσεων/
υπηρεσιών Τοπικού Δικτύου 
Υποστήριξης, Βιβλιοθήκες και Τέχνες, 
Πολιτισμός και Εκδηλώσεις.

5. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Αύξηση των προγραμμάτων που στοχεύουν στη θετική ψυχική υγεία, την ευημερία και την ανθεκτικότητα.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Έρευνα Υγείας του Πληθυσμού της Βικτώριας: Ψυχική Υγεία και Ευημερία

 » Έρευνα Νέων του Monash

 » Δημοτική έρευνα δημόσιας υγείας και ευημερίας 

 » Συμμετοχή της κοινότητας σε προγράμματα που στοχεύουν σε θετική ψυχική υγεία, ευημερία και 
ανθεκτικότητα.
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ΥΓΙΗΣ ΝΟΥΣ
5. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (συνέχεια)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ (συνέχεια) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(συνέχεια)

 » Θα υποστηρίξουμε τη θετική ψυχική υγεία της κοινότητάς μας 
μέσω της επιμόρφωσης, της πλοήγησης σε παραπομπές και της 
προώθησης των διαθέσιμων πόρων και στοχευμένων εκστρατειών.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, CYFS, Επικοινωνίες

 » Θα παράσχουμε μια σειρά από εσωτερικά εστιασμένα προγράμματα που 
αφορούν στην υγεία και την ευημερία όλων των εργαζομένων του Monash.

Καθοδήγηση: Άτομα και Ασφάλεια

6. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΙΣΧΥΡΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΝΕΟΙ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Ο Δήμος θα αυξήσει την ικανότητα των γονέων και των φροντιστών να είναι σίγουροι για τον ρόλο τους ως 

πρωταρχικής επιρροής στη ζωή ενός παιδιού και ενός νέου
 » Στους νέους του Monash θα δοθούν  ευκαιρίες να ασχοληθούν και να συνδεθούν.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων για το Δήμο για προγράμματα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε γονείς, 

φροντιστές και νέους.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα συνεργαστούμε με κοινοτικούς οργανισμούς για την παροχή 
προγραμμάτων και υπηρεσιών που ενισχύουν την ικανότητα των 
γονέων και των φροντιστών. 

Καθοδήγηση: CYFS
Συνεργάτες: Δίκτυο ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών οικογένειας, κοινοτικές 
ομάδες και οργανισμοί

 » Θα προωθήσουμε μια ισχυρή εξειδικευμένη κοινότητα που θα 
υποστηρίζει γονείς και φροντιστές με προσβάσιμα προγράμματα 
επιμόρφωσης  και εκπαίδευσης.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες
Συνεργάτες: CYFS

 » Θα παρακολουθούμε και θα ανταποκρινόμαστε σε βασικούς δείκτες 
κοινωνικής, συναισθηματικής και ψυχικής  ευημερίας των παιδιών 
και των νέων μέσω της παροχής προγραμμάτων ενδυνάμωσης σε 
προσωπικό επίπεδο, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 

Καθοδήγηση: CYFS
Συνεργάτες: Δίκτυο ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών οικογένειας, κοινοτικές 
ομάδες και οργανισμοί

 » Θα διευκολύνουμε ευκαιρίες για αλληλεπίδραση των γενεών μέσω 
υπηρεσιών και προγραμμάτων του Δήμου.

Καθοδήγηση: CYFS

 » Θα διευκολύνουμε ευκαιρίες για να συνδεθούν τα παιδιά και οι νέοι 
με το φυσικό τους περιβάλλον.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη, 
CYFS, Ενεργό Monash
Συνεργάτες: CYFS, Κηποτεχνία, 
Βιωσιμότητα
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ΥΓΙΗΣ ΝΟΥΣ
7. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Καθιέρωση του Monash ως μια κοινότητα Φιλική Προς τους Ηλικιωμένους και τα Άτομα με Άνοια.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Ειδικά πλαίσια αξιολόγησης για Πόλεις Φιλικές προς τους Ηλικιωμένους και τα Άτομα με Άνοια.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα καθιερώσουμε το Monash ως μια φιλική κοινότητα προς τα 
άτομα με άνοια.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη 

Συνεργάτες: Άτομα και Ασφάλεια, 
MGA, Tέχνες. Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις, Βιβλιοθήκες, Σχέδιο 
Πόλης και Alzheimer's Australia.

 » Θα παράσχουμε μια σειρά προγραμμάτων που απευθύνονται 
σε ηλικιωμένους, δημιουργούν σύνδεση και υποστηρίζουν την 
ευημερία και ενθαρρύνουν ενεργά τους ηλικιωμένους από ένα ευρύ 
φάσμα καταγωγής να εκπροσωπούνται σε επιτροπές, δίκτυα και 
φόρουμ του Δήμου και μέσω του Φιλικού προς τους ηλικιωμένους 
προγράμματος πρεσβευτών.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη

Συνεργάτες: Βιβλιοθήκες, Ενεργό 
Monash, Κοινοτική Ενδυνάμωση, 
Tέχνες. Πολιτισμός και Εκδηλώσεις, 
MGA

 » Θα εντάξουμε τα ηλικιωμένα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ περιλαμβάνοντας 
θετικά και υποστηρικτικά θέματα σε προγράμματα και εκδηλώσεις.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη 

Συνεργάτες: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Ενεργό Monash, 
Βιβλιοθήκες, Tέχνες. Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις, MGA

 » Θα επιμορφώσουμε και θα αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις ηλικιακές διακρίσεις και την κακοποίηση ηλικιωμένων 
και θα αμφισβητήσουμε αντιλήψεις και συμπεριφορές που 
επιτρέπουν να συμβαίνει κακοποίηση ηλικιωμένων.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη 

Συνεργάτες: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Επικοινωνίες, 
Βιβλιοθήκες 

 » Θα αναπτύξουμε μια προσέγγιση σε όλο το εύρος της κοινότητας για 
την αντιμετώπιση των ηλικιακών διακρίσεων και την πρόληψη της 
κακοποίησης ηλικιωμένων.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη 

Συνεργάτες: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Βιβλιοθήκες
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ΥΓΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
8. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Τα κτήρια του Δήμου να είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις και να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες 

της κοινότητας χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένες αρχές παροχής υπηρεσιών.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Κοινοτική διαβούλευση για την ανάπτυξη των κτηρίων του Δήμου.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα υποστηρίξουμε την κοινότητά μας να ζήσει μια δραστήρια και 
υγιή ζωή μέσω της οικοδόμησης προσβάσιμων, κατάλληλων για το 
σκοπό τους και ασφαλών εγκαταστάσεων που αναγνωρίζουν την 
ενεργό και παθητική αναψυχή.

Καθοδήγηση: Ενεργό Μonash

Συνεργάτες: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Σχέδιο Πόλης

 » Θα διευκολύνουμε τη δημιουργία ολοκληρωμένων, συστεγαζόμενων 
κτηρίων με βάση τη γειτονιά που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των παιδιών, των νέων, των οικογενειών και των φροντιστών τους.

Καθοδήγηση: CYFS και Σχέδιο 
Πόλης

Συνεργάτες: Υποδομές και 
Περιβάλλον

9. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ KAI ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Μια κοινότητα του Monash που έχει ισχυρή σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον και κατανοεί την άμεση 

συμβολή του στη συνολική υγεία και ευημερία

 » Αύξηση της πρόσβασης του κοινού στους τοπικούς υπαίθριους χώρους και στους χώρους πρασίνου σύμφωνα 
με τη Στρατηγική Υπαίθριων Χώρων του Monash

 » Αύξηση της κάλυψης των δέντρων με θολωτό φύλλωμα στο 30% έως το 2040 σύμφωνα με τη Στρατηγική 
Αστικού Τοπίου και τη Θολωτή Βλάστηση

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Συμμετοχή και εμπλοκή της Κοινότητας με το Δήμο να παρέχει προγράμματα, υπηρεσίες και εκστρατείες

 » Αύξηση της θολωτής βλάστησης από χρονιά σε χρονιά

 » Αύξηση του δημόσιου υπαίθριου χώρου σε όλο το Monash κατά τη διάρκεια του σχεδίου

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα σχεδιάσουμε ενεργά και θα κατασκευάσουμε χώρους παιχνιδιού 
για όλες τις ικανότητες, αισθητηριακούς και για όλες τις ηλικίες στο 
Monash.

Καθοδήγηση: Ενεργό Monash,   
Σχέδιο Πόλης

Συνεργάτες: Κοινοτική Ενδυνάμωση, 
Κοινωνική Ένταξη, CYFS
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ΥΓΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
9. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ KAI ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (συνέχεια)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ (συνέχεια) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(συνέχεια)

 » Θα διατηρήσουμε και θα προωθήσουμε ελκυστικούς, πράσινους 
και σκιερούς χώρους για να ενθαρρύνουμε το χρόνο που περνάτε 
στο ύπαιθρο και να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη σύνδεση με το 
φυσικό περιβάλλον και τη συνολική ευημερία.

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα, 
Κηποτεχνία, Ενεργό Monash

 » Θα ενεργοποιήσουμε τους υπαίθριους χώρους αυξάνοντας την 
επεξηγηματική σήμανση και τους χάρτες.

Καθοδήγηση: Σχέδιο Πόλης, 
Βιωσιμότητα, Επικοινωνίες

 » Θα ενεργοποιήσουμε τους υπαίθριους χώρους για να ενισχύσουμε 
τη σύνδεση με την κοινότητα μέσω μιας σειράς προγραμμάτων 
σωματικής δραστηριότητας, πολιτισμού, τεχνών και εκδηλώσεων, 
περιλαμβανομένης της δημόσιας τέχνης.

Καθοδήγηση: Ενεργό Monash, 
Τέχνες, Πολιτισμός και Εκδηλώσεις, 
MGA

 » Θα εργαστούμε δραστήρια για να αυξήσουμε την κάλυψη με 
δέντρα θολωτού φυλλώματος στη δημοτική γη και να αυξήσουμε τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την κοινότητα βελτιώνοντας 
την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες 
και δημιουργώντας βιότοπους για τα πουλιά και την άγρια πανίδα. 

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα, 
Κηποτεχνία, Ενεργό Monash

 » Θα προωθήσουμε ενεργά τα προγράμματα GreenShoots σε όλα τα 
προγράμματα και τις υπηρεσίες του Δήμου για την επιμόρφωση της 
κοινότητας και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της 
δενδροφύτευσης και τα οφέλη της βιοποικιλότητας.

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα
Συνεργάτες: Βιβλιοθήκες, CYFS, 
Κοινωνική Ένταξη, Επικοινωνίες

 » Θα προωθήσουμε και θα ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις, τους 
κατοίκους και τα σχολεία να φυτέψουν εγχώρια φυτά στη δική τους 
γη, για να αυξήσουν τη συνολική ευημερία και να συμβάλουν θετικά 
στην κλιματική αλλαγή.

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα

10. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την κοινότητα του Monash 
 » Μια ανθεκτική κοινότητα του Monash που προσαρμόζεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη 

δημόσια υγεία
 » Οικοδόμηση οργανωτικής ικανότητας για την αντιμετώπιση του κλιματικού κινδύνου, ώστε να μπορούμε να 

προσαρμοστούμε προληπτικά στις αλλαγές
 » Δημιουργία ανθεκτικότητας του Δήμου και της κοινότητας σε ακραίες κλιματικές συνθήκες.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή σε προγράμματα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ομάδες 

Βιωσιμότητας και Βιβλιοθηκών του Δήμου
 » Μια συντονισμένη προσέγγιση του Δήμου στην κλιματική αλλαγή 
 » Ετήσια Έρευνα της Κοινότητας
 » Δημοτική έρευνα δημόσιας υγείας και ευημερίας
 » Συντονισμένη δημοσιοποίηση πληροφοριών, επικοινωνιών και διαθέσιμων πόρων σε περιόδους ακραίων 

κλιματικών συνθηκών και παγκόσμιων γεγονότων.
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ΥΓΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
10. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (συνέχεια)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ (συνέχεια) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(συνέχεια)

 » Θα αναπτύξουμε την ανθεκτικότητα της κοινότητας στην κλιματική 
αλλαγή μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή.

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα

Συνεργάτες: Όλος ο Δήμος

 » Θα ενισχύσουμε τη συντονισμένη ανταπόκριση του Δήμου σε 
σχέση με τις ακραίες κλιματικές συνθήκες, όπως καύσωνες, μεγάλες 
καταιγίδες, δασικές πυρκαγιές και την κακή ποιότητα του αέρα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους πιο ευάλωτους κατοίκους της κοινότητας.

Καθοδήγηση: Public Health 

Συνεργάτες: Sustainability, Social 
Inclusion, CYFS, Communications, 
Libraries, Community Strengthening 

Συνεργάτες: South East Volunteers, 
Women’s Health East

 » Θα επιδιώξουμε συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, κορυφαίους 
φορείς της βιομηχανίας και πολιτειακούς οργανισμούς για τον 
εντοπισμό ευκαιριών που στηρίζουν δράσεις για την κλιματική 
αλλαγή.

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα

Συνεργάτες: Ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
πολιτειακοί οργανισμοί, κορυφαίοι 
φορείς βιομηχανίας.

 » Θα υποστηρίξουμε κοινοτικές οργανώσεις για την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση βιώσιμων πρωτοβουλιών.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες

Συνεργάτες: Βιωσιμότητα, CYFS

 » Θα αναπτύξουμε συλλογές και προγράμματα βιβλιοθηκών για την 
προώθηση της συζήτησης της κοινότητας σχετικά με τη βιωσιμότητα 
και την κλιματική αλλαγή.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες και 
Βιωσιμότητα

 » Θα συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο του Monash στο ερευνητικό 
πρόγραμμα Zero Net Precincts [Περιοχές Μηδενικών Εκπομπών].

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα 

Συνεργάτες: Monash University

 » Θα εφαρμόσουμε αρχές Περιβαλλοντικά Βιώσιμου Σχεδιασμού σε 
όλα τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. 

Καθοδήγηση: Σχέδιο Πόλης

Συνεργάτες: Βιωσιμότητα

 » Θα προωθήσουμε ενεργά και θα αναγνωρίσουμε τον σημαντικό 
ρόλο που έχουν οι βιβλιοθήκες στη διατήρηση της κοινότητάς μας 
ζεστής και δροσερής σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες, 
Βιωσιμότητα, Επικοινωνίες

 » Θα υποστηρίξουμε και θα ενισχύσουμε τη φωνή των παιδιών και 
των νέων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο 
περιβάλλον τους.

Καθοδήγηση: CYFS

Συνεργάτες: Βιβλιοθήκες
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
11. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενεργή Συμμετοχή της Κοινότητας

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Να αφουγκραζόμαστε όλες τις φωνές της κοινότητας, να τις ακούμε και να ανταποκρινόμαστε σ’ αυτές 

προληπτικά μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες του Δήμου

 » Προγράμματα, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εορτασμούς με την υποστήριξη του Δήμου που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες της κοινότητας

 » Μια κοινωνικά συνδεδεμένη κοινότητα με προσβάσιμες μορφές υποστήριξης για όσους βιώνουν δυσκολίες ή 
είναι ευάλωτοι

 » Ο εθελοντισμός να εκτιμάται για την ικανότητά του να ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς, να προλαμβάνει τη 
μοναξιά και να παρέχει ουσιαστικές ευκαιρίες συνεισφοράς στη ζωή της κοινότητας.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Συμμετοχή της κοινότητας μέσα από στοχευμένες διαβουλεύσεις σε όλο το Δήμο

 » Συμμετοχή της κοινότητας μέσα από τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις του Δήμου

 » Συμμετοχή μέσω του ιστότοπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου του Monash

 » Εκπροσώπηση της κοινότητας σε Συμβουλευτικές Επιτροπές του Δήμου

 » Συμμετοχή σε ευκαιρίες εθελοντισμού μέσα από τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Δήμου

 » Πλαίσιο Εκτίμησης Πολιτιστικών Μετρήσεων που αναγνωρίζει την επιτυχία και προβάλλει τις Τέχνες, τον 
Πολιτισμό και τις Εκδηλώσεις.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα εφαρμόσουμε τις αρχές για την καλύτερη άσκηση διαβούλευσης 
του Δημοτικού Πλαισίου Συμμετοχής της Κοινότητας για να 
πετύχουμε στοχευμένες και ανοιχτές διαβουλεύσεις με την 
κοινότητά μας.

Καθοδήγηση: Επικοινωνίες, 
Διακυβέρνηση, όλα τα τμήματα του 
Δήμου με ρόλο διαβούλευσης

 » Θα προωθήσουμε και θα επεκτείνουμε ενεργά την ακτίνα δράσης 
των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του Δήμου, για να 
αυξήσουμε τη συμμετοχή της κοινότητας και των πολιτών.

Καθοδήγηση: Επικοινωνίες, 
Βιβλιοθήκες, CYFS, Τέχνες, Πολιτισμός 
και Εκδηλώσεις, Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, Κοινωνική Ενσωμάτωση, 
Διακυβέρνηση και Νομοθεσία και 
MGA

Πυλώνας Δεύτερος
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΒΕΒΑΙΟΙ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Μια πόλη που αφουγκράζεται ενεργά, συμπεριλαμβάνει κι εκτιμά τη φωνή της 
κοινότητας στη διαμόρφωση του μέλλοντός της
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
11. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (συνέχεια)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ (συνέχεια) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(συνέχεια)

 » Θα αναπτύξουμε και θα προωθήσουμε ενεργά τις ευκαιρίες 
συμμετοχής σε τέχνες, πολιτιστικές και φυσικές δραστηριότητες και 
σε προγράμματα, δραστηριότητες και εκδηλώσεις βιωσιμότητας που 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. 

Καθοδήγηση: Τέχνες, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις, MGA, CYFS, Κοινωνική 
Ενσωμάτωση, Ενεργό Monash, 
Ενδυνάμωση της Κοινότητας, 
Βιωσιμότητα, Επικοινωνίες

 » Θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τα τοπικά δίκτυα συνεργασίας 
και τις Συμβουλευτικές Επιτροπές του Δήμου για να εξασφαλίσουμε 
ότι ο Δήμος αφουγκράζεται ενεργά και ανταποκρίνεται στις 
προτεραιότητες δημόσιας υγείας και ευημερίας της κοινότητας του 
Monash.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Συμβουλευτικές 
Επιτροπές του Δήμου, μέλη Τοπικού 
Δικτύου Υποστήριξης

 » Θα παράσχουμε σε όλο τον δήμο τη Σειρά Υγεία και Ευημερία του 
Monash [Monash Health and Wellbeing Series], σε συνεργασία με 
την κοινή ομάδα εργασίας του Δήμου, για να ανταποκρινόμαστε σε 
σύγχρονα και τοπικά θέματα υγείας, σημαντικά για την κοινότητα 
του Monash.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Δήμοι Kingston, Knox, 
Maroondah, Whitehorse, Boroondara, 
Yara Ranges και Manningham

 » Θα παράσχουμε και θα προωθούμε ευκαιρίες για συμμετοχή στη 
ζωή της κοινότητας μέσα από τον εθελοντισμό, τις δημιουργικές 
αναζητήσεις και την εκπροσώπηση σε επιτροπές σε όλα τα στάδια 
της ζωής.

Καθοδήγηση: Σχετικά τμήματα του 
Δήμου
Συνεργάτης: τοπικές εθελοντικές 
οργανώσεις της κοινότητας

 » Θ’ ασχοληθούμε, μαζί με εθελοντικές οργανώσεις, για να 
αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τους βασικούς φραγμούς 
συμμετοχής στον εθελοντισμό.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση 
Συνεργάτες: τοπικές υπηρεσίες/
οργανώσεις της κοινότητας, 
Εθελοντές του South East
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
12. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Καλλιτεχνικά και πολιτιστικά προγράμματα και δραστηριοποιήσεις με την υποστήριξη του Δήμου, που 

οικοδομούν ικανότητες, μοιράζουν τη γνώση και τιμούν τη δημιουργικότητα, την κοινωνική σύνδεση και τη 
θετικότητα για την κοινότητα.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Συμμετοχή και ανάμιξη της κοινότητας σε προγράμματα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις του Δήμου βασισμένα στην τέχνη
 » Πλαίσιο Εκτίμησης Culture Counts.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα ενθαρρύνουμε τη δημιουργική έκφραση και την προβολή των 
τοπικών ταλέντων μέσα από μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων 
που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία μας και υποστηρίζουν την 
πολιτιστική σύνδεση της κοινότητας.

Καθοδήγηση: Τέχνη, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις, MGA
Συνεργάτες: MGA, Libraries, CYFS

 » Θα αναπτύξουμε μια Στρατηγική Τεχνών και Πολιτισμού που 
υποστηρίζει κι ενθαρρύνει την πολιτιστική ανάπτυξη και την 
εφαρμογή προγραμμάτων, δραστηριοποιήσεων κι εκδηλώσεων για 
να υποστηρίξουν τη σύνδεση και την ευημερία.

Καθοδήγηση: Τέχνη, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις, MGA
Συνεργάτες: Βιβλιοθήκες

13. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Η κοινότητα του Monash υποστηρίζεται και έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης για όλη τη 

διάρκεια της ζωής.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Χρηματοδότηση των Σπιτιών της Γειτονιάς του Monash [Monash Neighbourhood Houses] και συμμετοχή και 

ανάμιξη σε προγράμματα
 » Στοιχεία ανάμιξης της υπηρεσίας βιβλιοθήκης
 » Πληροφόρηση από συμμετέχοντες σε CYFS για την παροχή υπηρεσιών

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Τοπικά διαμορφωμένη εφαρμογή του προγράμματος Νηπιαγωγείων 
για τα  παιδιά Τριών Ετών της Πολιτειακής Κυβέρνησης της 
Βικτώριας.

Καθοδήγηση: CYFS
Συνεργάτες: Υπουργείο Παιδείας 
και Εκπαίδευσης

 » Θα διευκολύνουμε και θα υποστηρίξουμε το Δίκτυο του Monash 
των Σπιτιών της Γειτονιάς  για να δοθεί η δυνατότητα για ευκαιρίες 
μάθησης και κοινωνικές διασυνδέσεις σε τοπικό επίπεδο.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Monash 
Neighbourhood Houses

 » Θα παράσχουμε και θα προσφέρουμε προσβάσιμες υπηρεσίες 
Βιβλιοθήκης που προωθούν διά βίου ευκαιρίες μάθησης, 
τον ψηφιακό αλφαβητισμό και ενθαρρύνουν την κοινωνική 
ενσωμάτωση.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες

Συνεργάτες: Κοινωνική Ένταξη
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
14. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Μια δυνατή κοινότητα με συνοχή, που προωθεί την ενσωμάτωση, ενισχύει την ηγεσία στην κοινότητα κι 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή για όλους.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Συμμετοχή σε προγράμματα, εκδηλώσεις και εορτασμούς του Δήμου.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα υποστηρίξουμε και θα διευκολύνουμε δράσεις που οικοδομούν 
περηφάνια στην κοινότητα και αίσθηση ταυτότητας στον τόπο.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

 » Θα ενθαρρύνουμε τους κατοίκους να συνδεθούν με την τοπική τους 
κοινότητα μέσα από οργανώσεις και υπηρεσίες όπως βιβλιοθήκες, 
πινακοθήκες, σπίτια γειτονιάς, παιδικές χαρές, αθλητικούς ομίλους 
και τοπικές εμπορικές ζώνες.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: Οικονομική Ανάπτυξη, 
Ενεργό Monash, Βιβλιοθήκες, CYFS, 
MGA και Τέχνες, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις

 » Θα αυξήσουμε τη δυνατότητα και τη λογοδοσία αθλητικών ομίλων 
για να παράσχουμε διάφορες ευκαιρίες για συμμετοχή που θα 
συμπεριλαμβάνουν όλους. 

Καθοδήγηση: Ενεργό Μonash

 » Θα προωθήσουμε ενεργά διάφορα προγράμματα ευρείας 
συμμετοχής, φεστιβάλ, εκδηλώσεις και εορτασμούς που προωθούν 
την αποδοχή κι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες της κοινότητας.

Καθοδήγηση: Τέχνη, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις

Συνεργάτες: Ενεργό Monash, 
Ενδυνάμωση της Κοινότητας, CYFS, 
Κοινωνική Ενσωμάτωση, Οικονομική 
Ανάπτυξη, Βιωσιμότητα, Υποδομές 
Κοινότητας, Κηποτεχνία, Monash 
Halls, ομάδες κοινότητας, ντόπιοι 
έμποροι
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ
15. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΑ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Να παράσχουμε προγράμματα, υπηρεσίες και δραστηριότητες προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές για όλα 

τα μέλη της κοινότητας του Monash.
 » Να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί στη συμμετοχή, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα 

σε προγράμματα, υπηρεσίες και δραστηριότητες.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Συμμετοχή και ανάμιξη σε προγράμματα, υπηρεσίες και δραστηριότητες του Δήμου
 » Μοντέλο κλιμακωτής ιδιότητας μέλους για το Active Monash
 » Ετήσιος καταμερισμός Προγράμματος Κοινοτικών Επιχορηγήσεων του Monash
 » Αριθμός ατόμων που υποστηρίζει ο Δήμος μέσα από την Πολιτική Δυσκολιών του Δήμου
 » Ετήσιος καταμερισμός του Προγράμματος Κοινοτικών Επιχορηγήσεων του Monash.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα προωθήσουμε και θα παράσχουμε οικονομικά προσιτές και 
προσβάσιμες υπηρεσίες και δραστηριότητες για να μειώσουμε τους 
φραγμούς στη συμμετοχή για όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 
στην κοινότητα.

Καθοδήγηση: Ενεργό Monash, CYFS
Συνεργάτες: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, Τέχνες, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις

 » Θα υποστηρίξουμε τα μέλη της κοινότητας μέσα από την εφαρμογή 
της Πολιτικής Δυσχερειών του Δήμου. 

Καθοδήγηση: Οικονομικό Τμήμα

 » Θα προσφέρουμε δραστηριότητες επιμόρφωσης στη βιωσιμότητα 
που μειώνουν το καθημερινό κόστος ζωής και τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Καθοδήγηση: Βιωσιμότητα

 » Θα ερευνήσουμε ευκαιρίες να βελτιώσουμε την κινητικότητα και τις 
επιλογές μετακίνησης και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις 
ποικίλες ανάγκες της κοινότητάς μας.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη
Συνεργάτες: Κοινοτική Ενδυνάμωση

 » Θα χρηματοδοτήσουμε καινοτόμα προγράμματα που 
ανταποκρίνονται σε βασικές προτεραιότητες του Σχεδίου Υγείας 
και Ευημερίας του Monash 2021-2025 μέσα από το Πρόγραμμα 
Κοινοτικών Επιχορηγήσεων του Monash

Καθοδήγηση: Συνεργασίες 
Κοινότητας & Προώθηση Υγείας
Συνεργάτες: Τέχνες, Πολιτισμός 
και Εκδηλώσεις, Ενεργό Monash, 
Monash Hall
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ
16. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΣΤΕΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Ο Δήμος να συνεχίσει τη συμμετοχή του στον Συνασπισμό των 13 Δήμων της Ομάδας Καταστατικής Συμμαχίας 

Αστέγων στην Περιφέρεια και Κοινωνικής Στέγασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 » Να αυξήσουμε το απόθεμα κοινωνικής στέγασης στο Monash και εντός των 13 Δήμων της Ομάδας 
Καταστατικής Συμμαχίας Αστέγων στην Περιφέρεια και Κοινωνικής Στέγασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 » Να κατανοήσει η κοινότητα ότι η στέγαση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για όλους

 » Συνεργασίες και συνηγορία για ένα πιο αποτελεσματικό, ενσωματωμένο και υποστηριζόμενο σύστημα 
υπηρεσίας αστέγων.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Υποστήριξη αποκλειστικής προσέγγισης για άτομα στο Monash που είναι άστεγα ή κινδυνεύουν να μείνουν 

άστεγα

 » Αυξημένο απόθεμα κοινωνικής στέγασης

 » Αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινότητας για την αξία της κοινωνικής στέγασης από μια προοπτική 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, που μετριέται μέσα από την Έρευνα Ικανοποίησης της Κοινότητας του Monash

 » Συμμετοχή της κοινότητας στην επικοινωνιακή εκστρατεία.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα εφαρμόσουμε τις προτεραιότητες του Πλαισίου Κοινωνικής 
Στέγασης του Monash 2020-2025.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: Ανάπτυξη Πόλης, 13 
Καταστατικοί Δήμοι, Homes Victoria, 
CHIA, Ενώσεις Στέγασης Κοινότητας 
και πάροχοι, MAV

 » Θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις της Ομάδας Καταστατικής 
Συμμαχίας Αστέγων στην Περιφέρεια και Κοινωνικής Στέγασης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: Ανάπτυξη Πόλης,  13 
Δήμοι Καταστατικής Ομάδας, Homes 
Victoria, CHIA, Κοινοτικές Ενώσεις 
Στέγασης  και πάροχοι, MAV
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ
17. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Κάτοικοι του Monash που είναι κοινωνικά απομονωμένοι, άστεγοι, κινδυνεύουν να βιώσουν απώλεια 

στέγασης ή είναι ευάλωτοι, να υποστηριχθούν για να συμμετάσχουν στη ζωή της κοινότητας μέσα από 
υπηρεσίες και δίκτυα υποστήριξης του Δήμου.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Ανάμιξη και συμμετοχή σε εκστρατείες συνηγορίας
 » Συμμετοχή της κοινότητας μέσα από υπηρεσίες, προγράμματα και υποστήριξη προσέγγισης του Δήμου.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινότητας και θα συνηγορήσουμε 
για να τοποθετηθούν κατάλληλες υπηρεσίες στο Monash.

Καθοδήγηση: CYFS, Επικοινωνίες, 
Ενδυνάμωση της Κοινότητας

 » Θα προσφέρουμε υποστήριξη προσέγγισης σε όσους είναι 
κοινωνικά απομονωμένοι, κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι, 
είναι άστεγοι ή ευάλωτοι στην κοινότητά μας, με ιδιαίτερη 
επικέντρωση σε ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή είναι 
περιθωριοποιημένες ή κινδυνεύουν από μοναξιά.

Καθοδήγηση: CYFS, Κοινωνική 
Ενσωμάτωση, Βιβλιοθήκες, 
Ενδυνάμωση της Κοινότητας.

 » Θα προσφέρουμε ένα ποικίλο και ουσιαστικό πρόγραμμα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης που στοχεύει στη μοναξιά και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών Coffee 
and Chat, Monash on the Move, τις Κοινοτικές Μεταφορές και τα 
προγράμματα του Δικτύου Φροντιστών.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη 
Συνεργάτες: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, Βιβλιοθήκες και Τέχνες, 
Πολιτισμός και Εκδηλώσεις.
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ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ
18. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Εμφανή συνηγορία σε προτεραιότητες δημόσιας υγείας και ευημερίας 

 » Μια στρατηγική και συνεργατική προσέγγιση συνεταιρισμού που ωφελεί την υγεία και την ευημερία της 
κοινότητας του Monash.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Εκστρατείες συνηγορίας που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για την υγεία και την ευημερία

 » Συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων σε δίκτυα υποστηριζόμενα από τον Δήμο.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα συνηγορήσουμε για ένα ισχυρό σύστημα δημόσιων μέσων 
μαζικών μεταφορών και θα συμμετάσχουμε σε βασικά περιφερειακά 
δίκτυα που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα μέσων μαζικών μεταφορών 
στην Ανατολική περιφέρεια.

Καθοδήγηση: Μηχανική

Συνεργάτες: Βιωσιμότητα 

 » Θα ηγηθούμε της συνηγορίας για τη δημόσια υγεία σχετικά με 
προτεραιότητες υγείας και ευημερίας και θα συνεργαστούμε με 
παρόχους υπηρεσιών, κορυφαίους οργανισμούς και άλλα επίπεδα 
στην κυβέρνηση για να εξασφαλίσουμε μια ισχυρή και ενωμένη 
θέση που περιλαμβάνει:

 › Τζόγος (Συμμαχία Μεταρρύθμισης των Τυχερών Παιχνιδιών)

 › Ισότητα Φύλων και Πρόληψη της Βίας Κατά των Γυναικών (PVAW)

 › Άστεγοι (Περιφερειακό Καταστατικό)

 › Υπηρεσίες προσέγγισης ψυχικής υγείας και ιατρικών υπηρεσιών 
για άστεγα άτομα.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: CYFS, Επικοινωνίες

 » Θα συνηγορήσουμε να τοποθετηθούν στο Monash προσβάσιμες 
υπηρεσίες ειδικών, για άτομα με υψηλού επιπέδου ή σύνθετες 
ανάγκες, που περιλαμβάνουν υπηρεσίες αναπηρίας και υποστήριξη 
ψυχικής υγείας για οξείες και χρόνιες παθήσεις.  

Καθοδήγηση: CYFS, Ηλικιωμένοι και 
Κοινοτική Υποστήριξη , Ενδυνάμωση 
της Κοινότητας, Επικοινωνίες

Πυλώνας Τρίτος
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Μια πόλη όπου κάθε μέλος της κοινότητας απολαμβάνει εκτίμηση και
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ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ
18. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (συνέχεια)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ (συνέχεια) ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
(συνέχεια)

 » Οι εσωτερικές επιχειρηματικές υποθέσεις θα ευθυγραμμιστούν με 
τις προτεραιότητες του Σχεδίου Υγείας και Ευημερίας του Monash 
2021-2025 και το Σχέδιο του Δήμου όπου είναι σχετικά.

Καθοδήγηση: Εταιρική Απόδοση

Συνεργάτες: Όλα τα τμήματα του 
Δήμου

 » Θα αναπτύξουμε και θα προωθήσουμε συνεργασίες, δίκτυα 
και οργανώσεις της κοινότητας, για να υποστηρίξουμε βιώσιμα 
προγράμματα και δραστηριότητες που συμβάλλουν σ’ ένα υγιές και 
ανθεκτικό Monash.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

 » Θα προωθήσουμε συνεργασίες, τοπικά δίκτυα επιχειρήσεων και 
βασικές εκδηλώσεις επιχειρήσεων για να υποστηρίξουμε την 
επιχειρηματική ανάπτυξη με έμφαση στις ευκαιρίες απασχόλησης, 
και την αναγνώριση της σημασίας της εργασιακής ασφάλειας στην 
υγεία και την ευημερία.

Καθοδήγηση: Οικονομική Ανάπτυξη

Συνεργάτες: Eastern Innovation 
Business Centre

 » Θα μειώσουμε τους φραγμούς για άτομα με αναπηρία ως προς το να 
αποκτήσουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας στο Δήμο του 
Monash.

Καθοδήγηση: Άτομα και Ασφάλεια
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19. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Μια ασφαλής κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς, χτισμένη πάνω στην ισότητα και το σεβασμό, η οποία δεν 

ανέχεται καμία μορφή ανάρμοστης διάκρισης.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Έρευνα δημοτικού σχεδίου δημόσιας υγείας και ευημερίας
 » Έρευνα Νέων του Monash
 » Στοιχεία της Πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτώριας.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά και θα ανταποκριθούμε σε κάθε 
μορφή διάκρισης, περιλαμβανομένης της φυλής, της ηλικίας, του 
φύλου, της σεξουαλικότητας, της αναπηρίας ή της θρησκείας. 

Καθοδήγηση: Όλος ο Δήμος

 » Θα πετύχουμε εμφανείς αλλαγές σε συμπεριφορές και πρακτικές 
που κάνουν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλής, ηλικίας, 
φύλου, σεξουαλικότητας, αναπηρίας ή  θρησκεία τους.

Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, Επικοινωνίες, Κοινωνική 
Ενσωμάτωση, CYFS, Ενεργό Monash, 
Βιβλιοθήκες, Τέχνες, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις και MGA

 » Μέσα από καταξιωμένες πλατφόρμες αναγνώρισης, θα γιορτάσουμε 
την ποικιλόμορφη κοινότητα του Monash και τη συμβολή των 
ατόμων για την ενδυνάμωση της κοινότητάς μας.

Καθοδήγηση: Επικοινωνίες, 
Ενδυνάμωση της Κοινότητας, Τέχνες, 
Πολιτισμός και Εκδηλώσεις και MGA

 » Θα ενισχύσουμε τις συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες υποστήριξης 
που παρέχονται σε τοπικό, περιφερειακό και πολιτειακό επίπεδο, 
οι οποίες διευκολύνουν τη βιώσιμη αλλαγή για τον περιορισμό του 
ρατσισμού και των διακρίσεων.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: CYFS, VEOHRC, 
Αστυνομία της Βικτώριας, Φιλόξενες 
Πόλεις, Πανεπιστήμιο του Monash. 

 » Θα υποστηρίξουμε την κοινότητα μέσω επιμόρφωσης και της 
ευαισθητοποίησης για να καταπολεμήσουμε ενεργά αντιλήψεις και 
συμπεριφορές διακρίσεων.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Κοινωνική Ενσωμάτωση, 
Βιβλιοθήκες, CYFS, MGA.

20. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Η επικοινωνία του Δήμου με την κοινότητα του Monash είναι στοχευμένη, αποτελεσματική, προσβάσιμη και 

πολιτισμικά αρμόζουσα. 

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Συμμετοχή στις πλατφόρμες επικοινωνίας του Δήμου
 » Ιστορίες επιπτώσεων στην κοινότητα που αποθανατίζονται μέσα από τους διαύλους επικοινωνίας του Δήμου
 » Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ψηφιακού αλφαβητισμού
 » Πλαίσιο Εκτίμησης Πολιτιστικών Μετρήσεων που αναγνωρίζει την επιτυχία και προβάλλει τις Τέχνες, τον 

Πολιτισμό και τις Εκδηλώσεις.
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20. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (συνέχεια)

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα υποστηρίξουμε τη μετάφραση όλου του υλικού που αφορά 
την κοινότητα στις διάφορες γλώσσες του Monash και τη χρήση 
διερμηνέων.

Όλος ο Δήμος

 » Θα προβάλουμε ιστορίες της κοινότητας μέσα από τους διαύλους 
επικοινωνίας του Δήμου, οι οποίες τονίζουν τα αποτελέσματα στην 
υγεία και την ευημερία των υπηρεσιών, των προγραμμάτων, των 
δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων του Δήμου.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Επικοινωνίες
Συνεργάτες: Βιβλιοθήκες και MGA

 » Θα τονίσουμε τη συμμετοχή της κοινότητας στο Ενημερωτικό Δελτίο 
του Monash (Monash Bulletin), στο eBulletin και σε πρωτοβουλίες 
ψηφιακού αλφαβητισμού σε όλες τις ηλικίες, ώστε να αυξήσουμε 
την ικανότητα της κοινότητας και να εργαστούμε για την ψηφιακή 
ισότητα στον. Δήμο για να υποστηρίξει εξίσου όσους δεν μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές πρωτοβουλίες.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες
Συνεργάτες: BT, Επικοινωνίες, 
Τέχνες, Πολιτισμός και Εκδηλώσεις, 
Κοινωνική Ενσωμάτωση, Monash 
Neighbourhood Houses

21. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Οι εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες και τα προγράμματα του Δήμου να είναι δίκαια, προσβάσιμα και χωρίς 

περιορισμούς.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Θα εφαρμοστούν αρχές σχεδιασμού για πρόσβαση σε όλους σε όλα τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα
 » Δημοτική έρευνα δημόσιας υγείας και ευημερίας
 » Συνεργασία με την Women’s Health East.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα δημιουργήσουμε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς  και 
προσβάσιμους χώρους μέσα από τη συνεχιζόμενη εφαρμογή 
των αρχών του Ενιαίου Σχεδίου Πρόσβασης σε όλα τα μεγάλα 
κατασκευαστικά έργα έργων. 

Καθοδήγηση: Σχεδιασμός 
Πόλης, Capital Works [Μεγάλα 
Κατασκευαστικά Έργα], Ενδυνάμωση 
της Κοινότητας

 » Θα διευκολύνουμε την ίση πρόσβαση και θα μειώσουμε τους 
φραγμούς στις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες 
στο Monash για τα άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές τους.

Καθοδήγηση: Όλος ο Δήμος

 » Θα ενημερωθούμε καλύτερα για τις ανάγκες των ανθρώπων που 
ζουν με κάποια αναπηρία και των φροντιστών τους.

Καθοδήγηση: Όλος ο Δήμος

 » Θα συμμετάσχουμε και θα υποστηρίξουμε τους φροντιστές στο 
Monash και θ’ αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
αυτός ο σημαντικός ρόλος.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

 » Θα συνεργαστούμε με την Women’s Health East για να αναγνωρίσουμε 
τις κοινές προτεραιότητες στο πλαίσιο Μιας Στρατηγικής Για Την 
Ισότητα: Σεξουαλική Και Αναπαραγωγική Υγεία Των Γυναικών, 
ιδιαίτερα τα υψηλά ποσοστά βίας κατά των γυναικών με αναπηρία.

Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας και Women’s Health East
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22. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Ο Δήμος να είναι πρωτοπόρος στον χώρο της ισότητας των φύλων
 » Η ισότητα των φύλων να ενσωματωθεί στην κοινότητά μας
 » Να μειωθούν αντιλήψεις και συμπεριφορές που ανέχονται τη βία κατά των γυναικών 
 » Τα άτομα όλων των φύλων να νιώθουν ότι υποστηρίζονται στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Η ισότητα των φύλων να είναι ενσωματωμένη σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του 

Δήμου, σε ευθυγράμμιση με τον Νόμο Ισότητας Φύλων του 2020
 » Διενεργούνται αξιολογήσεις του αντικτύπου στα φύλα στις σημαντικές πολιτικές, προγράμματα και υπηρεσίες 

του Δήμου
 » Συμμετοχή της VicHealth Sport στην Έρευνα της Βικτώριας
 » Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών του Monash
 » Έρευνα Νέων του Monash
 » Δημοτική Έρευνα της Δημόσιας Υγείας και Ευημερίας
 » Έρευνα Σχέσεων Σεβασμού και Ισορροπίας Δουλειάς-Ζωής των Εργαζομένων

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα ηγηθούμε της ισότητας των φύλων σε τοπικό, περιφερειακό και 
πολιτειακό επίπεδο.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

 » Θα προωθήσουμε ενεργά την χειραφέτηση και την αξιοπρέπεια, θα 
αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις και θα σεβαστούμε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Όλος ο Δήμος

 » Θα δουλέψουμε σε διάφορα περιβάλλοντα και γλώσσες της 
κοινότητας για:
 › Να προωθήσουμε και  κανονικοποιήσουμε την ισότητα των φύλων
 › Να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα φύλων 
 › Να ενισχύσουμε τις θετικές, ίσες σχέσεις και το σεβασμό, 

ανάμεσα σε όλα τα φύλα.

Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, σχετικοί τομείς του 
Δήμου που ευθυγραμμίζονται με 
ρυθμίσεις προτεραιότητας, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τα: Ενεργό Monash, 
MGA, SYFS, Βιβλιοθήκες

 » Θα οικοδομήσουμε την ικανότητα να αναλάβει το προσωπικό 
του Δήμου αξιολογήσεις αντικτύπου φύλου στις πολιτικές, τα 
προγράμματα και τις υπηρεσίες τους

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Όλος ο Δήμος 

 » Θα προωθήσουμε και θα επιδείξουμε πρακτικές ισότητας των 
φύλων και θα παράσχουμε κατάλληλους πόρους σε εκπαιδευτές 
μικρών παιδιών και νεαρών ατόμων.

Καθοδήγηση: CYFS και Ενδυνάμωση 
της Κοινότητας
Συνεργάτες: πάροχοι υπηρεσιών 
του Δήμου

 » Θα προωθήσουμε συστημικές προσεγγίσεις για να αφαιρέσουμε τις 
προκαταλήψεις από τις πρακτικές απασχόλησης.

Καθοδήγηση: Άτομα και Ασφάλεια
Συνεργάτες: Κοινοτική Ενδυνάμωση
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23. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενσωμάτωση LGBTIQA+ 

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Η LGBTIQA+ κοινότητα να έχει ισχυρή φωνή και εκπροσώπηση σε όλο το Monash

 » Ο Δήμος να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της LGBTIQA+ κοινότητας

 » Τόσο ο Δήμος όσο και η κοινότητα του Monash να καλωσορίσουν και να συμπεριλαμβάνουν άτομα που 
ορίζονται ως LGBTIQA+.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Πιστοποίηση Rainbow Tick

 » Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση των LGBTIQA+ για το προσωπικό του Δήμου του Monash

 » Σχέδιο Δράσης LGBTIQA+ που να υιοθετείται από τον Δήμο

 » Συμμετοχή και ανάμιξη σε εκδηλώσεις και υπηρεσίες LGBTIQA+ με επικεφαλής τον Δήμο

 » Δημοτική έρευνα σχεδίου δημόσιας υγείας και ευημερίας.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα επισημοποιήσουμε μηχανισμό επικοινωνίας και πληροφόρησης 
ανάμεσα στον Δήμο και τις LGBTIQA+ κοινότητές μας.

Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, CYFS

 » Θα αναπτύξουμε και θα εφαρμόσουμε το Σχέδιο Δράσης LGBTIQA+ 
σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Επιτροπή LGBTIQA+.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

 » Θα προωθήσουμε και θα γιορτάσουμε εκδηλώσεις και υπηρεσίες 
LGBTIQA+. Θα διασφαλίσουμε ότι η υποστήριξη του Δήμου για τις 
LGBTIQA+ κοινότητές μας είναι εμφανής.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες, 
Ενδυνάμωση της Κοινότητας, Τέχνες, 
Πολιτισμός και Εκδηλώσεις, Ενεργό 
Monash, MGA, CYFS, Επικοινωνίες

 » Θα αναλάβουμε την Πιστοποίηση Rainbow Tick. Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: Πιλοτικά Τμήματα

 » Θα παράσχουμε στο προσωπικό εκπαίδευση για τη συμμετοχή των 
LGBTIQA+.

Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, Άνθρωποι και Ασφάλεια

 » Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και συλλογές για την 
LGBTIQA+ κοινότητα.

Καθοδήγηση: Βιβλιοθήκες και MGA
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24. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Ο Δήμος του Monash να τιμά την πλούσια πολιτισμικά και ποικιλόμορφη κοινότητά του

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Περίληψη προφίλ απογραφής πληθυσμού Monash Profile
 » Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Κοινότητας του Monash
 » Δημοτική έρευνα σχεδίου δημόσιας υγείας και ευημερίας του Monash
 » Συμμετοχή και ανάμιξη σε υπηρεσίες, προγράμματα και εκδηλώσεις του Δήμου.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα γιορτάσουμε την πολυμορφία της κοινότητας. Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, Τέχνες, Πολιτισμός και 
Εκδηλώσεις
Συνεργάτες: Όλος ο Δήμος

 » Θα δημιουργήσουμε σχέσεις με νέους μετανάστες, πρόσφυγες και 
αναδυόμενες κοινότητες για να βοηθήσουμε την εγκατάστασή τους 
στο Monash.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: CYFS

 » Θα αναπτύξουμε και θα εφαρμόσουμε προγράμματα για τα 
πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά άτομα (CALD), ώστε να 
συμμετέχουν σε ενεργή αναψυχή και δομημένες δραστηριότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα CALD του Ενεργού Monash. 

Καθοδήγηση: Ενεργό Μonash
Συνεργάτες: CYFS

 » Θα οικοδομήσουμε την ικανότητα για το Πρόγραμμα Πρεσβευτών 
Κοινότητας Monash να υποστηρίζει προγράμματα και πρωτοβουλίες 
του Δήμου, τα οποία εστιάζουν στην αύξηση των σχέσεων με τοπικές 
ομάδες κοινοτήτων CALD.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Βιβλιοθήκες, 
Κοινωνική Ενσωμάτωση, Τέχνες, 
Πολιτισμός και Εκδηλώσεις, CYFS

 » Θα οικοδομήσουμε τη διαπολιτισμική κατανόηση ανάμεσα σε 
διαφορετικές εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές ομάδες.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: Βιβλιοθήκες, Τέχνες, 
Πολιτισμός και Εκδηλώσεις.

 » Θα συνεργαστούμε με πολιτιστικές οργανώσεις της κοινότητας 
για να βελτιώσουμε τους τρόπους που σχετιζόμαστε με τους 
σπουδαστές εξωτερικού μέσα από υπάρχοντα δίκτυα, προγράμματα 
και δραστηριότητες.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση
Συνεργάτες: CYFS, Βιβλιοθήκες, 
Τέχνες, Πολιτισμός και Εκδηλώσεις, 
MGA, οργανώσεις της κοινότητας, 
Πανεπιστήμιο του Monash, 
Holmesglen TAFE
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
25. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΑΒΟΡΙΓΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ TORRES 

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Μια συντονισμένη και ενσωματωμένη προσέγγιση στη συμφιλίωση και την αυτοδιάθεση Αβορίγινων και 

Νησιωτών του Πορθμού Torres μέσα στο Monash

 » Ο Δήμος του Monash θα συνεργαστεί με τους λαούς των Αβορίγινων και των Νησιωτών του Πορθμού Torres για 
να προωθήσει τη συμφιλίωση και την πολιτισμική κατανόηση στους χώρους εργασίας μας και σε όλο το Monash. 

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Υιοθέτηση ενός Σχεδίου Δράσης Συμφιλίωσης (RAP) Αβορίγινων και Νησιωτών του Πορθμού Torres 
 » Συμμετοχή σε εκπαίδευση στην Πολιτισμική Ευαισθητοποίηση για τους Αβορίγινες για όλο το προσωπικό του Δήμου.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Ο Δήμος θ’ αναπτύξει και θα υιοθετήσει ένα Σχέδιο Δράσης 
Συμφιλίωσης (RAP) Αβορίγινων και Νησιωτών του Πορθμού Torres 
για να δώσει το πλαίσιο μιας προσέγγισης όλου του Δήμου στην 
κατανόηση, τη συνεργασία και την εκπροσώπηση για τους λαούς 
των Αβορίγινων και των Νησιωτών του Πορθμού Torres.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση 
Συνεργάτες: Όλος ο Δήμος, 
Συμβούλιο Κληρονομιάς Αβορίγινων 
της Βικτώριας και Συμβούλια Γης των 
Αβορίγινων

 » Θα παράσχουμε εκπαίδευση Πολιτισμικής Ευαισθητοποίησης για 
τους Αβορίγινες και τoυς Νησιώτες του Πορθμού Torres σε όλο το 
προσωπικό.

Καθοδήγηση: Άτομα και Ασφάλεια
Συνεργάτες: Κοινοτική Ενδυνάμωση
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
26. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Αυξημένη κατανόηση της κοινότητας για το τι συνιστά βία κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακή βία

 » Αυξημένη κατανόηση της κοινότητας για το πώς να αντιμετωπίζει αντιλήψεις και συμπεριφορές που 
επιτρέπουν τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία

 » Αυξημένη ικανότητα σε όλο το Monash για πρόληψη και υποστήριξη θυμάτων που επέζησαν βία κατά των 
γυναικών και ενδοοικογενειακή βία.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Μεγαλύτερη κατανόηση του τι συνιστά ενδοοικογενειακή βία ως προς την Δημοτική έρευνα δημόσιας υγείας 

και ευημερίας του Monash

 » Παρακολούθηση των τάσεων των περιστατικών Ενδοοικογενειακής, θύρα στοιχείων Ενδοοικογενειακής Βίας 
της Αστυνομίας της Βικτώριας

 » Παρακολούθηση τάσεων μέσα από MCH, στοιχεία υπηρεσιών Οικογένειας, Δημοτική έρευνα υγείας και 
ευημερίας του Monash.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα οικοδομήσουμε κατανόηση στην κοινότητα γύρω από αντιλήψεις 
και συμπεριφορές που επιτρέπουν τη βία κατά των γυναικών και 
την ενδοοικογενειακή βία, και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σ’ 
αυτούς.

Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας.

Συνεργάτες: CYFS.

 » Θα αναπτύξουμε νέες και θα ενισχύσουμε τις υπάρχουσες 
συνεργασίες σε όλη το Δήμο του Monash για να διευκολύνουμε 
βιώσιμη αλλαγή για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και 
της ενδοοικογενειακής βίας.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες:: CYFS, Πανεπιστήμιο 
Monash, συνεργασία Μαζί για την 
Ισότητα και τον Σεβασμό (TFER)

 » Θα παράσχουμε στοχευμένη και ουσιαστική εκπαίδευση σε Τμήματα 
του Δήμου, παρόχους υπηρεσιών του Monash και ομάδες της 
κοινότητας ώστε να τους βοηθήσουμε σε σχέση με την πρόληψη της 
ενδοοικογενειακής βίας και την ανταπόκριση σε γνωστοποιήσεις.

Καθοδήγηση: Ενδυνάμωση 
της Κοινότητας, CYFS, Ανέσεις 
Κοινότητας

 » Θα δώσουμε την ικανότητα και θα ενισχύσουμε άτομα που βιώνουν 
ενδοοικογενειακή βία να μεταβούν σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον.

Καθοδήγηση: CYFS

 » Θα συνεργαστούμε με την Women’s Health East για να 
αναγνωρίσουμε κοινές προτεραιότητες στο πλαίσιο μιας 
Στρατηγικής για την Ισότητα: Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία 
των Γυναικών στην Ανατολική Μελβούρνη 2020-2025 και Μαζί για 
την Ισότητα και το Σεβασμό.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: TFER, Women’s Health 
East
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ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
27. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε σε 4 χρόνια
 » Να αυξήσουμε τις αντιλήψεις της ασφάλειας στο Monash

 » Να δημιουργήσουμε ασφαλείς και κατάλληλους για όλους χώρους για γυναίκες και άτομα διαφόρων φύλων.

Δείκτες για τη μέτρηση της 4ετούς προόδου μας
 » Αύξηση των αντιλήψεων ασφάλειας μέσω της ετήσιας Έρευνας Ικανοποίησης Κοινότητας

 » Παρακολούθηση τάσεων από την Στατιστική Εγκλημάτων της Βικτώριας 

 » Αυξημένες αντιλήψεις ασφάλειας μέσω της Δημοτικής έρευνας του σχεδίου Δημόσιας Υγείας και Ευημερίας 
του Monash

 » Συνεχιζόμενη εφαρμογή προδιαγραφών Ασφάλειας Παιδιών σε όλο τον Δήμο

 » Διατήρηση της πιστοποίησης των Ηνωμένων Εθνών ως Πόλη Φιλική προς τα Παιδιά.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 » Θα προωθήσουμε το Monash ως μια ασφαλή, κατάλληλη για όλους 
και προσβάσιμη κοινότητα.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: Όλος ο Δήμος

 » Θα ηγηθούμε προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που βελτιώνουν 
την αντίληψη και την πραγματική ασφάλεια των κατοίκων του 
Monash για να αυξήσουμε τη συμμετοχή και τη σύνδεση της 
κοινότητας.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση, Σχέδιο Πόλης

 » Θα εφαρμόσουμε έναν “φακό φύλου” στους δημόσιους χώρους μας 
για να αυξήσουμε τις αντιλήψεις ασφάλειας για γυναίκες και άτομα 
διάφορων φύλων.

Καθοδήγηση: Κοινοτική 
Ενδυνάμωση

Συνεργάτες: Ενεργό Monash, 
Πανεπιστήμιο του Monash, 
Βιβλιοθήκες

 » Θα εφαρμόσουμε έναν “φακό φιλικό προς τους ηλικιωμένους και 
για την άνοια”, στους δημόσιους χώρους μας, για να αυξήσουμε τις 
αντιλήψεις ασφάλειας για τη γηράσκουσα κοινότητά μας.

Καθοδήγηση: Κοινωνική Ένταξη

Συνεργάτες:: Ενδυνάμωση της 
Κοινότητας, Ενεργό Monash, 
Πανεπιστήμιο του Monash, 
Βιβλιοθήκες

 » Θα συνεργαστούμε με σχετικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους για να συνηγορήσουμε και να δημιουργήσουμε 
ασφαλή πραγματικά, αστικά και φυσικά περιβάλλοντα μέσα από 
τη συμμόρφωση με τις αρχές Ασφαλέστερου Σχεδιασμού, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την Πρόληψη Εγκλημάτων Μέσω Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού (CPTED) και καλά φωτισμένων χώρων.

Καθοδήγηση: Σχεδιασμός Πόλης.

Συνεργάτες: Capital Works, 
Μηχανική Βιωσιμότητας, 
Ενδυνάμωση της Κοινότητας
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