BOND PENTRU LOCUINTE IEFTINE

SONDAJ DE OPINIE AL COMUNITATII
August 2017
În Noiembrie 2016, electoratul din Portland a aprobat o sursă istorică de finanțare, numită Bondul
pentru Locuințe Ieftine, pentru a crește numărul de locuințe ieftine în comunitățile noastre. Această
nouă sursă de finanțare va furniza $258.4 milioane pentru locuințe ieftine și va produce un total de
1,300 unități locative.
•
•
•

Toate aceste locuințe vor fi pentru persoane cu venituri scăzute (până la $3,735 lunar pentru
o familie de patru persoane).
Aproape jumătate (600 unități) vor fi pentru persoane cu venit foarte scăzut sau fără venit
(până la $1,867 lunar pentru o familie de patru persoane.)
Jumătate din locuințe (650 unități) vor fi suficient de spațioase pentru familii (2 până la 3
dormitoare).

Crearea de locuințe pentru aceia care au cea mai mare nevoie.
Noi vrem să creăm locuințe pentru familii și indivizi care au fost afectați de rasism, discriminare în
acordarea locuinței, lipsa unei locuințe și strămutare. În mod special noi vrem să răspundem
nevoilor acestor comunități:
• Comunități de Culoare
• Familii
• Familii fără locuință sau la risc iminent de a rămâne fără locuință
• Familii pentru care strămutarea este iminentă
ÎNTREBAREA 1:
A. Sunteți de acord cu aceste priorități?
 Da
 Nu
B. Este vreo comunitate nelistată mai sus căreia ar trebui să-i acordăm prioritate deopotrivă?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
A investi în cartiere sănătoase
Sursa de finanțare prin bond va fi folosită pentru a construi și cumpăra noi locuințe accesibile în tot
orașul.
ÎNTREBAREA 2:
Cei mai mulți dolari ai bondului ar trebui alocați construirii de noi locuințe, cumpărării de locuințe
existente, sau amândouă? Puneți un “X” pe linie sub opțiunea pe care credeți că ar trebui să se
concentreze primăria în cheltuirea fondurilor:
Crearea de mai
multe locuințe noi

(amândouă)

Cumpărarea de mai
multe locuințe existente

Sondaj de opinie despre Bondul Comunității – Romanian, Page 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harta de mai jos arată locația prezentă a locuințelor ieftine subvenționate de primărie. Fiecare punct
reprezintă un proiect de locuințe.

ÎNTREBAREA 3:
Credeți că ar trebui să alocăm mai mulți dolari din bond în zone unde avem deja locuințe ieftine
(mai multe puncte) sau în zone unde avem puține sau nici o locuință ieftină? Pe linia de mai jos,
puneți un “X” unde credeți că ar trebui să aloce primăria – în zone cu o mulțime de locuințe ieftine
sau în zone cu puține sau nici o locuință ieftină.
În zone cu multe
locuințe ieftine

În zone cu puține sau nici o
locuință ieftină

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unul din scopurile sursei de finanțare prin bond este de a crea mai multe locuințe în cartiere aproape
de școli, magazine de băcănie, transport public, servicii de sănătate și parcuri. Dar sunt și
dezavantaje. S-ar putea să coste mai mult crearea de locuințe ieftine în aceste zone.
QUESTION 4:
Indicați mai jos dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu declarația:
A. Locația nu contează. Creați cat mai multe locuințe posibile, indiferent de locație.
 De acord
 Nu sunt de acord
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B. Locația este foarte importantă. Este mult mai important să se creeze locuințe aproape de
facilități, chiar dacă aceasta înseamnă producerea a mai puține unități de locuit cu întreaga
suma finanțata prin bond.
 De acord
 Nu sunt de acord

ÎNTREBAREA 5:
Dintre cele doua declarații de mai jos, încercuiți-o pe cea care este mai importanta pentru dvs.:
A. Primăria ar trebui să cheltuiască fondurile într-un mod echilibrat de-a lungul diferitelor zone
ale orașului. (Nord, Sud, Est, Vest, Centru).
B. Primăria ar trebui să construiască și să cumpere locuințe în cartiere unde există deja
oportunități și nevoi.
A ține comunitatea dvs. informată și implicată
Apreciem contribuția și ideile dvs. Vrem să vă ținem informați și implicați pe măsură ce această
lucrare avansează.
ÎNTREBAREA 6:
A. Ce informație v-ar fi de folos să primiți despre bond?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
B. Cum preferați să primiți această informație?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Vă mulțumim pentru timpul și valorosul dumneavoastră răspuns!
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