
WIZJA I 
PRIORYTETY

Jak chcielibyśmy, aby 
wyglądał nasz region 
w roku 2070? Co powinno 
zostać niezmienne, a co 
powinno się poprawić? 
Jak chcielibyśmy widzieć 
naszą gospodarkę 
wodną?

POCZĄTEK
Marzec 2021

RYZYKA I 
NARZĘDZIA

Jakie dzielnice i 
infrastruktury w naszym 
regionie są najbardziej 
narażone na ryzyko 
powodziowe dzisiaj i w 
przyszłości (2070 r.)? 
Jakie mamy narzędzia, 
aby przeciwdziałać tym 
zagrożeniom?

POTENCJALNE 
ROZWIĄZANIA

Jakie strategie, programy 
czy projekty można 
wdrożyć, aby 
przeciwdziałać 
zagrożeniom 
i zrealizować zamierzoną
wizję? W jaki sposób te
rozwiązania wpłyną na 
nasz region?

Wspólnie stworzymy mapę działań w odpowiedzi na obecne i przyszłe zagrożenia powodziowe, realizując następujące 
etapy:

OSTATECZNY PLAN
Maj 2022

PLAN 
DZIAŁANIA

.Do jakich działań 
powinniśmy się 
zobowiązać? Czego 
potrzebujemy, aby je
zrealizować? W jaki 
sposób każdy w naszym 
regionie może pomóc? 

RESILIENT NORTHEASTERN NEW JERSEY
Projekt Resilient Northeastern NJ (Odporne gospodarczo

północnowschodnie New Jersey) jednoczy ludzi, którzy
mieszkają, pracują i bawią się w Jersey City, Newark,
Hoboken i Bayonne, aby stworzyć klarowny plan
działania w odpowiedzi na obecne i przyszłe ryzyko
powodziowe, a jednocześnie poprawić jakość życia.

Projekt Resilient Northeastern NJ:
• Rozwinie relacje w całym naszym regionie,  sprzyjające 

przyszłej współpracy nad zwiększaniem odporności 
gospodarczej regionu i innymi kwestiami.

• Opracuje rozwiązania mające na celu przeciwdziałania 
zagrożeniom powodziowym, korzystając z najlepszych 
dostępnych danych, twoich uwag i włączając wszystkich 
zainteresowanych w podejmowanie decyzji!

• Zaplanuje wszechstronne działania, od projektów, które 
zmieniają nasze tzw. „środowisko zbudowane”, 
poprzez nowe strategie, do inicjatyw edukacyjnych i 
społecznościowych.

Obszar objęty projektem Resilient Northeastern NJ

Zobacz informacje na drugiej stronie ulotki na temat możliwości 
ZAANGAŻOWANIA SIĘ!

www.resilient.nj.gov/nenj | Gorąca linia: 201-275-0861 | Email: ResilientNENJ@dep.nj.gov

http://www.resilient.nj.gov/nenj
mailto:ResilientNENJ@dep.nj.gov


Twoje uwagi pomogą nam ukształtować wizję przyszłości
naszego regionu, zidentyfikować aspekty naszej
społeczności, które są dla ciebie najważniejsze oraz
rozwinąć i ocenić potencjalne alternatywy.

JAK MOŻNA WNIEŚĆ WKŁAD:

• Odpowiedz na NASZĄ ANKIETĘ (kliknij link lub zeskanuj 
kod QR)

• Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje e-mailem: 
ZAPISY NA LISTĘ E-MAIL (kliknij link lub zeskanuj kod 
QR)

• Pobierz naszą aplikację zaangażowania (zeskanuj kod 
QR), aby dzielić się swoimi przemyśleniami z dowolnego 
miejsca

• Zadzwoń na naszą wielojęzyczną gorącą linię projektu  
201-275-0861 i zostaw wiadomość ze swoimi uwagami

• Odwiedź naszą interakcyjną stronę internetową: 
resilient.nj.gov/nenj

• Śledź nasze konta @ResilientNENJ na Facebooku i 
Twitterze oraz @Resilient_NENJ na Instagramie

• Wyślij pytania emailem na adres: 
ResilientNENJ@dep.nj.gov

• Podziel się pomysłami na temat swojej społeczności 
poprzez prace artystyczne! Użyj arkuszy do kolorowania, 
dostępnych na naszej stronie internetowej, aby przekazać 
swoje myśli, a następnie prześlij je nam przez portale 
społecznościowe lub emailem

• Pomóż nam w promocji tego projektu, dzieląc się tą ulotką 
z innymi!

JUŻ WKRÓTCE:
• Wirtualne publiczne spotkania, grupy fokusowe i inne 

metody zaangażowania - w oparciu o twoje uwagi!

ANKIETA

Społeczności nawiązujące współpracę z NJDEP, aby 
kierować podobnymi projektami w innych rejonach:

• Społeczności Raritan River i Bay
• Long Beach Island
• Atlantic County Coastal Region

Dodatkowe informacje na temat projektu: 
https://www.resilient.nj.gov

ZAPISY NA LISTĘ 
E-MAIL

Pobierz aplikację Irys:

ANDROID

iOS

RESILIENT NORTHEASTERN NEW JERSEY

Co to jest „odporność gospodarcza”? 
Odporność gospodarcza to zdolność adaptacji 
do zmieniających się warunków oraz rozwoju 
w obliczu wyzwań. W kontekście powodzi 
oznacza to kształtowanie społeczności o silnej 
strukturze społecznej i infrastrukturze, które są w 
stanie szybko dochodzić do siebie po 
huraganach.

Co to jest „ryzyko”? 
Ryzyko to prawdopodobieństwo negatywnych 
skutków zagrożenia, takiego jak powodzie. 
Ryzyko powodziowe to prawdopodobieństwo 
wywołania zniszczeń i zaburzenia życia w naszej 
społeczności przez wodę. Ryzyko powodziowe 
zwiększa się, kiedy rośnie poziom zagrożenia,
jak na przykład: wzrost poziomu morza, coraz 
bardziej intensywne opady deszczu albo gdy
zagrożona jest większa populacja.

ZAANGAŻUJ SIĘ

https://forms.office.com/r/5scryKQchK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fQWQf6A-_kawfOBWhicIGydkR2m1Br5OhSCcWjY8Kp5UOVhMSE9FRkpIUDFZUkYwQlhZU0k3TDBaNiQlQCN0PWcu
http://www.resilient.nj.gov/nenj
mailto:ResilientNENJ@dep.nj.gov
https://www.resilient-nj.com/resource-library/
https://forms.office.com/r/5scryKQchK
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fQWQf6A-_kawfOBWhicIGydkR2m1Br5OhSCcWjY8Kp5UOVhMSE9FRkpIUDFZUkYwQlhZU0k3TDBaNiQlQCN0PWcu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyirys.irysapp
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