
RESILIENT NJ
SPOŁECZNOŚCI RARITAN RIVER I BAY

PROJEKT RESILIENT NJ …

Carteret, Woodbridge, Perth Amboy, South Amboy, Sayreville, South River i Old Bridge wielokrotnie
ucierpiały wskutek powodzi spowodowanych przez silne ulewy i sztormy, takie jak huragan Sandy.
Ponieważ zmiany klimatu powodują, że silne ulewy, sztormy i przypływy zdarzają się coraz częściej,
należy się spodziewać, że ryzyko powodzi wskutek takich zmian będzie z czasem rosło.

Uruchomiony w kwietniu projekt Resilient NJ - Raritan River and Bay Communities (odporne
gospodarczo NJ - społeczności Raritan River i Bay) jednoczy ludzi, którzy mieszkają, pracują i
odpoczywają w tym rejonie, a także agencje rządowe, biznesy, dostawców infrastruktury, inżynierów,
naukowców oraz organizacje społeczne, aby stworzyć klarowny plan działania w odpowiedzi na
obecne i przyszłe ryzyko powodziowe, a jednocześnie poprawić jakość życia.

Zob. informacje na drugiej stronie ulotki na temat terminów oraz
możliwości ZAANGAŻOWANIA SIĘ w projekt Resilient NJ.

CO TO JEST „ODPORNOŚĆ 
GOSPODARCZA”? 
Odporność gospodarcza oznacza zdolność
adaptacji do zmieniających się warunków
oraz rozwoju w obliczu wyzwań. W
kontekście powodzi oznacza to
kształtowanie i wzmacnianie społeczności
o silnej strukturze społecznej i
infrastrukturze, które są w stanie szybko
dojść do siebie i ruszyć do przodu po
huraganach.

• Rozwinie relacje pomiędzy członkami społeczności, biznesami, organizacjami non-
profit, dostawcami mediów i infrastruktury oraz innymi w całym naszym regionie,
sprzyjające przyszłej współpracy nad zwiększaniem odporności gospodarczej
regionu i innymi kwestiami.

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

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

CO TO JEST „RYZYKO”?
Ryzyko to prawdopodobieństwo, że zagrożenie, takie
jak powodzie, będzie mieć negatywne skutki. Ryzyko
powodziowe to prawdopodobieństwo wywołania
przez wodę zniszczeń i zaburzenia życia w naszej
społeczności. Ryzyko powodziowe wzrasta, kiedy
rosną zagrożenia, na przykład podnosi się poziom
morza, opady deszczu stają się coraz bardziej obfite
albo zagrożona jest większa populacja.



SPOŁECZNOŚCI RARITAN RIVER I BAYTERMINY PROJEKTU
Wspólnie stworzymy mapę działań w odpowiedzi na obecne i przyszłe zagrożenia powodziowe, realizując następujące etapy:

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

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ JUŻ TERAZ
• Odwiedź naszą interakcyjną stronę internetową: www.resilient.nj.gov/rrbc
• Pobierz naszą aplikację zaangażowania (zeskanuj kod QR)
• Śledź nasze konta @ResilientNENJ na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie
• Wypełnij ANKIETĘ WIZJA I PRIORYTETY
• Zapisz się, aby otrzymywać aktualne informacje: ZAPISY NA LISTĘ EMAIL
• Zostaw wiadomość na naszej wielojęzycznej gorącej linii projektu 732-661-3808
• Wyślij pytania na temat projektu emailem na adres: ResilientRRBC@dep.nj.gov
• Pomóż nam w promocji tego projektu, dzieląc się tą ulotką z innymi!

WIZJA I PRIORYTETY

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

POCZĄTEK
Kwiecień 2021

RYZYKA
I NARZĘDZIA

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

POTENCJALNE 
ROZWIĄZANIA

Jakie polityki, programy czy 
projekty można wdrożyć, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom 
i osiągnąć stworzoną wizję? W 
jaki sposób rozwiązania wpłyną 
na nasz region?

OSTATECZNY PLAN
Maj 2022

PLAN DZIAŁANIA
PLAN

Do wdrażania jakich działań 
powinniśmy się zobowiązać? 
Czego potrzebujemy, aby 
zrealizować te działania? W jaki 
sposób każda osoba w naszym 
regionie może pomóc?

ZAANGAŻUJ SIĘ

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

metody - terminy do ustalenia

ANKIETA

ZAPISY NA 
LISTĘ E-MAIL

POBIERZ APLIKACJĘ IRYS:

ANDROID

URZĄDZENIA Z 
SYSTEMEM iOS

http://www.resilient.nj.gov/rrbc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fQWQf6A-_kawfOBWhicIGydkR2m1Br5OhSCcWjY8Kp5UNkJLUkxINTExOURWVDBaSjdWVVBaOFNQUyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fQWQf6A-_kawfOBWhicIGydkR2m1Br5OhSCcWjY8Kp5UQThKQlhDRDhRSlpUMVBJODhROFZJUERJTCQlQCN0PWcu
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