Vreti sa modelati felul in care Orasul Portland angajeaza comunitatea in
luarea deciziilor guvernamentale?

Cereti sa serviti in Consiliul Consultativ de Angajare a Publicului
Orasului Portland (PIAC)




Lucrati cu un grup divers de membrii ai comunitatii si cu personalul orasului pentru a
influenta schimbari.
Incurajati eforturile orasului de a extinde influenta comunitatii asupra deciziilor luate la
nivelul orasului
Contribuiti la reputatia crescanda de lider al Orasului in implicarea publicului

Ce este PIAC?
PIAC a fost creat de Consiliul Orasului Portland in 2008 pentru a creste consecventa si
eficacitatea angajarii publicului in luarea de decizii guvernamentale la nivelul orasului Portland.
PIAC este compus din 24-34 membri si este o balanta intre membrii comunitatii si personalul
biroului Orasului. PIAC revizuieste practicile curente ale Orasului, propune noi politici si linii
directoare si creaza instrumente si resurse pentru a ajuta personalul Orasului in angajarea
comunitatilor diverse ale orasului Portland in moduri semnificative.
Cerintele de membru ale PIAC
Membrii PIAC trebuie sa participle la sedintele lunare in prima marti a lunii de la 5:30 pana la
8:00 p.m la City Hall. Este totodata necesara participarea la unele sedinte de grup si lucrari de
proiect pe langa sedintele lunare. Angajamente de timp suplimentare pot presupune
prezentarea la Consiliul Orasului si raspunderea la cerere in functie de necesitate.
Cateva Realizari
 Consiliul Orasului a adoptat Principiile de Angajare a Publicului dezvoltate de PIAC.
 PIAC a creat intrebari pentru birourile Orasului privind aportul publicului in elaborarea
tuturor ordonantelor, rezolutiilor, rapoartelor inaintate Consiliului Orasului.
 PIAC a ajutat la elaborarea noilor obiective si politici de angajare a comunitatii in Planul
Extins al Orasului Portland – document cheie in planificarea si politica orasului in urmatorii
20 de ani.
 Consiliul Orasului a adoptat liniile directoare ale PIAC pentru angajarea comunitatii in
dezvoltarea bugetului biroului.
 PIAC ajuta in prezent in modelarea si dezvoltarea unui instrument de orientare in
implementarea Planului Extins al orasului Portland.
Cereri
Cererile vor fi acceptate pana in 22 octombrie, 2014. Oricine care locuieste, serveste,
lucreaza, practica o religie sau este inmatriculat in scoala in Portland poate cere sa serveasca
in PIAC. PIAC este hotarat sa aiba o reprezentare diversa a comunitatilor din Portland.
Pentru a ajuta la asigurarea accesului egal la programele,serviciile si activitatile Orasului, Portland va modifica in
mod rezonabil politicile/procedurile si oferi ajutor/servicii auxiliare persoanelor invalidate. Sunati 503-823-5202.
TTY 503-823-6868 sau Oregan Relay Service la(800) 735-2900 sau vizitati
http://www.portlandoregan.gov/bibs/48889

Persoanelor din comunitatile insuficient deservite sau reprezentate in procesele de guvern
sunt in special incurajate sa faca cerere. Contactati Ashley Horne la 503-823-5202 sau
ashley.horne@portlandoregon.gov sau descarcati cererea la
http://www.portlandoregon.gov/oni/61548.

Pentru a ajuta la asigurarea accesului egal la programele,serviciile si activitatile Orasului, Portland va modifica in
mod rezonabil politicile/procedurile si oferi ajutor/servicii auxiliare persoanelor invalidate. Sunati 503-823-5202.
TTY 503-823-6868 sau Oregan Relay Service la(800) 735-2900 sau vizitati
http://www.portlandoregan.gov/bibs/48889

