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Doing things together

Защо се създава 
Споразумението за 
Харингей? 
Харингей представлява света в един квартал. 
Място, характеризиращо се с творчество, личност, 
радикалност, разнообразие и общност.

Хората на Харингей са огромно богатство: 
имат знания, опит и страст. На фона на всички 
предизвикателства, пред които сме изправени 
на местно и глобално ниво, знаем, че трябва да 
използваме тези силни страни.

Изслушахме  какво ни казахте - че много от вас 
не считат, че имат толкова голямо влияние върху 
решенията, колкото биха искали, че не разбираме 
какво наистина е най-важно за вас, че не винаги 
показваме необходимата готовност за изслушване, 
че не винаги се учим от грешките си.

Искаме да се справим по-добре.

Предстоят няколко големи предизвикателства – 
справяне с извънредната климатична ситуация, 
подкрепа на жителите по време на кризата с 
разходите за живот, справяне с дългосрочните 
въздействия на пандемията върху здравето и 
благосъстоянието на жителите, намаляване на 
неприемливите неравенства в нашия квартал, 
гарантиране, че всеки жител може да води сигурен, 
здравословен и пълноценен живот.

Ако искаме да постигнем нашите стремежи за по-
справедлив, по-екологичен квартал, който е полезен 
за всички, ще трябва да работим съвместно с вас за 
осъществяване на промяната. За да направим това, 
трябва да променим начина, по който работим – да 
изслушваме по-добре, да споделяме властта, да 
използваме вашата страст и опит.

Споразумението за Харингей определя какъв 
според нас ще бъде новият начин на работа. Ако 
осъществим това правилно, наистина ще можем 
заедно да изградим по-добро бъдеще за Харингей.



КАКВО СПОРЕД НАС ЩЕ ОЗНАЧАВА ТОВА 
ЗА НАЧИНА НИ НА РАБОТА?

Въз основа на това, което чухме от вас, смятаме, че има редица неща, които трябва да 
променим в начина, по който работим.

ПЪРВО НАЙ-ВАЖНОТО

Знаем, че трябва да започнем от стабилни основи. 
Ето защо ще започнем със следното:

 Î Опознаване на нашите общности: Общностите 
на Харингей са разнообразни и непрекъснато 
се променят. Трябва по-добре да разберем 
кои са нашите жители, вашите силни страни и 
потребности и как най-добре можем да работим 
с вас

 Î Правилно разбиране на основните неща: ако 
искаме да увеличим доверието, тогава знаем, че 
ежедневните контакти на жителите с общината 
трябва да бъдат възможно най-лесни, ефективни 
и подпомагащи

ПРОМЯНАТА, КОЯТО ЩЕ НАПРАВИМ 

Въз основа на това, което чухме, смятаме, че 
има няколко неща, които можем да направим по 
различен начин.

 Î Трябва да изслушваме и да даваме приоритет 
на взаимоотношенията: ще се научим да 
изслушваме по-добре и ще отделим време, за да 
изградим по-доверчиви двупосочни отношения 
с нашите жители.

 Î Трябва да се съсредоточим върху това, което е 
силно, а не върху това, което е грешно: знаем, 
че понякога третираме проблемите в нашите 
общности като проблеми, които трябва да бъдат 

коригирани, вместо да подкрепяме доброто, 
което вече е там. Вместо това в бъдеще ще 
градим върху съществуващите позитивни неща.

 Î Трябва да споделяме властта: ще създадем 
нови и истински възможности да получавате 
думата при решенията, които ви засягат, да 
помагате при проектирането на услугите, на 
които разчитате и да работите с нас за решаване 
на дългогодишни и трудни проблеми.

 Î Трябва да се поучим от грешките си: няма 
голяма организация, която винаги прави всичко 
както трябва. Когато допускаме грешки, ще 
бъдем откровени и ще се учим от тях.

 Î Трябва да създадем място за осъществяване 
на добри неща: понякога затрудняваме самите 
общности да осъществят промяната. Понякога 
съществуват основателни причини за нашата 
предпазливост, понякога не. Ще станем по-
добри в предоставянето на възможности 
и в обясненията, когато не можем да ги 
предоставим.

 Î Трябва да работим по-усилено, за да 
чуем гласовете, които твърде често биват 
пренебрегвани: знаем, че някои хора са 
изправени пред реални бариери да се 
присъединят и гласът им да бъде чут. Ще 
премахнем тези бариери, така че всеки ще има 
реална възможност да бъде част от промяната.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ 
СЛЕД ТОВА?

Промяната на начина, по който 
работим като цяло, не е нещо, 
което може да се осъществи 
бързо или лесно.

Знаем, че това ще бъде голяма задача

През следващите няколко месеца ще 
започнем да прилагаме тези промени на 
практика във всичко, което извършваме.

Тук имаме нужда от вашата помощ.

 Î Кажете ни какво мислите за 
предложението за Харингей и 
споделете идеи за начини, по които 
можем да работим по-добре заедно 
на TheDeal@haringey.gov.uk

 Î Потърсете възможности да се 
включите в изграждането на облика 
на квартала и се присъединете

 Î Когато започнем да прилагаме 
тези принципи на практика, моля, 
предоставяйте ни вашите коментари. 
Трябва да знаем какво е полезно и 
какво не.    
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