Участь громади: інформаційний бюлетень
Січень 2021 р

Сучасний зв’язок
для спільноти, яка зростає
Участь громади лежить в основі
прийняття рішень
Всебічна і рівноправна участь громадськості лежить в основі прийняття
рішень у рамках програми заміни моста Інтерстейт. Ми прагнемо знайти
таке рішення, яке ставить на чільне місце безпеку, відображає цінності
спільноти, вирішує її проблеми та сприяє широкій регіональній підтримці.
Постійний, розширений і інклюзивний діалог з громадою є вкрай
важливим при розробці такого рішення для моста, яке найкращим чином

Ключові цілі участі громади
▶ Зібрати думки широкого кола
зацікавлених осіб
▶ Залучити недостатньо представлені
і / або недостатньо охоплені
групи населення

задовольнить різноманітні потреби спільнот в Орегоні й Вашингтоні.

▶ Максимально використовувати
інноваційні технології

Три різні громадські групи будуть
надавати допомогу в прийнятті рішень у
рамках програми

▶ Мінімізувати перепони для взаємодії

Для втілення цих цілей в рамках програми було сформовано три
консультативні групи, які будуть забезпечувати зв’язок з громадськістю та
вносить рекомендації: Організаційна група, Консультативна група з питань

▶ Підтримувати звітність
за допомогою прозорості й
системи відгуків
▶ Встановити довірчі відносини
із зацікавленими сторонами
та громадою
▶ Надати можливості ефективного
впливу на роботу програми

рівноправності і Громадська консультативна група.

Організаційна група:
ОГ - це координаційна група,
що складається з 12 членів;

Громадська

Консультативна група з питань

консультативна група:

рівноправності:

ГКГ представляє громаду і

вона розробляє рекомендації

включає рівне число членів

для регіонального керівництва

із Портленда, штат Орегон, і

з ключових питань програми,
що стосуються громади.
До складу ОГ входять
представники 10 партнерських
агентств двох штатів, а два
представника громадськості
є співголовами Громадської
консультативної групи.

Ванкувера, штат Вашингтон.
Громадська консультативна група
буде представляти пропозиції
та відгуки, які пов’язані з
Програмою IBR, і виносити
рекомендації, щоб результати
програми відображали потреби,
питання і проблеми громади.

КГПР буде стежити за тим,
щоб в центрі уваги програми
IBR залишалося дотримання
принципу рівноправності. Група
буде вносити рекомендації
для керівництва програми IBR
щодо процесів, правил і рішень,
здатних вплинути на спільноти,
які історично були недостатньо
представлені й охоплені
послугами.

Наразі кожна група збірається щомісячно або двічі на місяць і проводить віртуальні зустрічі, які будуть
відкриті для громадськості. Представники громадськості можуть висловити свою думку до, під час і
після цих зборів.

Програма участі громадськості
Ціль і потреба
Бачення і цінності
(весна)

Критерії відбору та
первинний діапазон варіантів
(літо / осінь)

Звужений
діапазон
варіантів
(осінь / зима)

Екологія та дизайн Роботи й
будівництво (2020-2025 рр.)

Участь громади
Заходи для громади (лютий)

Заходи для громади (літо)

2021 р. Залучення та інформування
громадськості:
Віртуальні відкриті збори: ОГ, ГКГ і КГПР зустрічаються

▷
▷

Цифрова та друкована реклама буде використовуватися,

▷

щоб поширювати інформацію про заходи в рамках
програми і про можливості участі на її ключових етапах.
Використання засобів масової інформації: вестиметься

▷

щомісяця або двічі на місяць в 2021 р.

активна робота з місцевими та регіональними ЗМІ, щоб

Онлайн дні відкритих дверей проводитимуться у зв’язку з

тримати їх у курсі ключових заходів і подій програми.

ключовими етапами програми.

Опитування проводитимуться для вивчення громадської

▷

думки і допоможуть у прийнятті рішень на ключових етапах

Обговорення з громадою дозволить вести двосторонній

▷

програми.

діалог у рамках нашої програми, надавати детальну
інформацію про програму та в режимі реального часу

▷

Взаємодія в соціальних мережах: в рамках програми будуть

▷

збирати відгуки учасників як один зі способів вивчення

активно використовуватися сайти соціальних мереж для

громадської думки.

обміну інформацією, вивчення ідей і взаємодії з місцев

Робочі зустрічі представників громади будуть проходити

онлайн-спільнотою.

протягом усього 2021 р. Будь ласка, зв’яжіться з

▷

Мультикультурні посередники: щоб ефективно поширювати

▷

представниками програми, щоб призначити зустріч для

інформацію про програму, команда безпосередньо працює

вашої організації або громадської групи.

з шістьма мультикультурними посередниками, які вільно

Відеоінформування буде проводитися протягом усього

володіють іншими мовами і мають тісні зв’язки зі своїми
місцевими громадами.

року; щоб бути в курсі того, коли виходять нові відео, можна
підписатися на новини програми або стежити за нами на
▷

Заходи для громади (осінь)

Робочі групи будуть сформовані, щоб забезпечити цільову

▷

YouTube, Facebook, Twitter і Instagram.

зв’язок з громадськістю з конкретних питань в ході

Серія подкастів буде розроблена в середині року.

прийняття ключових рішень. Детальна інформація про ці
групи знаходиться в розробці.

Беріть активну участь
ЗАЛИШТЕ ВІДГУК

ОНЛАЙН ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ,
ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ Й
РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ
▶

16 лютого - 1 березня
www.interstatebridge.org/calendar

ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ
▶

www.interstatebridge.org щоб дізнатися більше,
підпишіться на нашу електронну розсилку або
залиште коментар.

▶

Напишіть нам за адресою info@interstatebridge.org

▶

Зателефонуйте в офіс програми
− - 360-859-0494 (Вашингтон) | 503-897-9218 (Орегон)
− - 888-503-6735 (дзвінок безкоштовний)

ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШІ НОВИНИ

ОРЕГОН

ВАШИНГТОН

Американці з обмеженими можливостями (на
яких поширюється дія Americans with Disabilities
Act або Civil Rights Title VI) можуть звернутися за
послугами письмового / усного перекладу або
додатковою інформацією за телефоном: 503-7314128, TTY 800-735-2900 або в службу комутованих
повідомлень Орегона 7-1-1.

Щоб зробити запит на послуги для осіб із обмеженими можливостями в штаті Вашингтон,
можна зв’язатись із командою WSDOT Diversity / ADA Affairs за адресоюwsdotada@wsdot.
wa.gov або зателефонувати на безкоштовний номер 855-362-4ADA (4232). Глухі або
слабочуючі особи можуть зробити запит, якщо зателефонують у службу комутованих
повідомлень штату Вашингтон за номером 711. Усі особи, які вважають, що були порушені
їхні права, які передбачені Розділом VI Акту про громадянські права, можуть подати
скаргу в службу WSDOT з рівних можливостей (OEO) координатору по Розділу VI: телефон
(360) 705-7090.

