Τι κάνουμε

Την 1η Ιανουαρίου 2015, γίναμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης,
Νερού και Χωροταξίας (Department of Environment, Land, Water and
Planning - DELWP).
Το υπουργείο DELWP συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο υπουργείο τις αρμοδιότητες χωροταξίας,
τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβάλλοντος, ενέργειας, προαστιακής ανάπτυξης, δασών, διαχείρισης
εκτάκτων περιστατικών, κλιματικής αλλαγής και νερού της Βικτώριας για να ενισχυθούν οι
δεσμοί μεταξύ περιβάλλοντος, κοινωνίας, βιομηχανίας και οικονομίας.
Πρόκλησή μας είναι να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα της Βικτώριας μ’ έναν πληθυσμό που
αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί μέχρι το 2050, ενώ παράλληλα ανταποκρινόμαστε στην
κλιματική αλλαγή και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της
κληρονομιάς μας για τις μελλοντικές γενιές.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας αξίας μας
Τα οκτώ αποτελέσματα της δημόσιας αξίας του DELWP καθορίζουν την έμφαση που δίνουμε
και τις βασικές κατευθύνσεις μας.
Αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή μας στους κοινούς κυβερνητικούς στόχους σε συνεργασία με
άλλα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες:


Μηδενικές εκπομπές αερίων, οικονομία και κοινωνία έτοιμες στην κλιματική αλλαγή



Υγιές, ανθεκτικό και βιοποικιλόμορφο περιβάλλον



Αξιόπιστες, αποτελεσματικές, προσιτές, ασφαλείς και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες



Παραγωγική και αποτελεσματική διαχείριση γης



Ασφαλή και βιώσιμα αποθέματα νερού



Ένα ποιοτικά ανοικοδομημένο περιβάλλον



Βιώσιμες και αποτελεσματικές τοπικές αυτοδιοικήσεις



Μειωμένη επίδραση από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές και άλλες έκτακτες ανάγκες στους
ανθρώπους, την περιουσία και το περιβάλλον.

Το DELWP συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς, φορείς του κλάδου, ινστιτούτα χάραξης
πολιτικής και πανεπιστήμια. Αυτές οι σχέσεις περιλαμβάνουν υποστήριξη για την έρευνα,
ανάπτυξη πολιτικής, εφαρμογή προγραμμάτων και χρηματοδότηση.
Καθιερώσαμε την κατεύθυνση για το DELWP μέσω του DELWP 2020, το στρατηγικό μας
πλαίσιο και οι επιλεγμένες αξίες μας για Ομαδική Εργασία, Ευημερία και ασφάλεια, Κυριότητα
και άριστη Εξυπηρέτηση.
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Τι κάνουμε

Για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο τρόπο για όλους τους
κατοίκους της Βικτώριας, οικοδομούμε μια θετική οργανωτική κουλτούρα που οδηγεί σε υψηλές
επιδόσεις μέσω ισχυρής ηγεσίας, ποικιλομορφίας, συνεργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης του
λαού μας – πετυχαίνοντας να γίνουμε ένας ποικιλόμορφος και χωρίς αποκλεισμούς οργανισμός
μάς δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε ο ένας απ’ τον άλλο, να βελτιώσουμε της κατανόησή μας
και να βρούμε νέους τρόπους για την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Το όραμα και οι αρχές μας
Το όραμά μας για πολυμορφία και ενσωμάτωση είναι μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας που
στηρίζει θερμά τις ατομικές διαφορές σε όλες τις μορφές και προάγει την καινοτομία και την
ενσωμάτωση. Θα βιώσουμε τις αξίες μας ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης όταν ο κόσμος μας
στηρίξει θερμά τις παρακάτω αρχές:


Μόχλευση της εμπειρίας και ιδεών των άλλων



Ενστερνισμός των διαφορετικών απόψεων



Να αισθάνονται ότι ανήκουν κάπου αλλά παράλληλα να γνωρίζουν τη μοναδικότητά τους



Η συνεισφορά εκτιμάται



Να έχουν ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας



Να συνδέονται αποτελεσματικά με την ποικιλόμορφη πελατεία μας, και



Οι κοινότητες να κατανοούν τις ανάγκες τους.
Αν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) για
βοήθεια σε θέματα μετάφρασης και διερμηνείας
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία TIS National στο 131 450 (εντός Αυστραλίας) ή
επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au

