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Doing things together

Dlaczego Haringey Deal?  
Haringey to świat w jednej dzielnicy. Miejsce 
kreatywności, osobowości, radykalizmu, 
różnorodności i wspólnoty.

Ludzie Haringey są ogromnym atutem; z wiedzą, 
doświadczeniem i pasją. Biorąc pod uwagę wszystkie 
wyzwania, przed którymi stoimy lokalnie i globalnie, 
wiemy, że musimy wykorzystać te mocne strony.

Usłyszeliśmy, co mieszkańce nam mówili. Wielu z was 
nie czuje, że ma tak duży wpływ na decyzje, jak byście 
chcieli. Że nie rozumiemy, co tak naprawdę jest dla 
Ciebie najważniejsze. Że nie zawsze wydajemy się tak 
otwarci na słuchanie, jak powinniśmy. Że nie zawsze 
uczymy się na własnych błędach.

Chcemy działać lepiej.

Przed nami kilka dużych wyzwań – rozwiązanie 
kryzysu klimatycznego, wspieranie mieszkańców 
w kryzysie kosztów utrzymania, radzenie sobie z 
długoterminowymi skutkami pandemii dla zdrowia i 
dobrostanu mieszkańców; i dążenie do zmniejszenia 
niedopuszczalnych nierówności w naszej gminie, 
zapewniając każdemu mieszkańcowi bezpieczne, 
zdrowe i satysfakcjonujące życie.

Jeśli mamy osiągnąć nasze aspiracje dotyczące 
sprawiedliwszej, bardziej zielonej dzielnicy, 
która działa dla wszystkich, będziemy musieli 
współpracować z wami, aby zmiany nastąpiły. Aby to 
zrobić, musimy zmienić sposób, w jaki pracujemy – 
lepiej słuchać, dzielić się mocą, czerpać z Twojej pasji 
i wiedzy.

Haringey Deal określa, jaki naszym zdaniem będzie 
nowy sposób pracy. Jeśli zrobimy to dobrze, 
naprawdę będziemy w stanie wspólnie zbudować 
lepszą przyszłość dla Haringey.



Jak myślimy, co to będzie oznaczać dla tego, jak pracujemy?

Na podstawie tego, co usłyszeliśmy od was, uważamy, że jest wiele rzeczy, które 
musimy zmienić w sposobie pracy.

Po pierwsze

Wiemy, że musimy zacząć od solidnych 
fundamentów. Dlatego zaczniemy od zajęcia się 
następującymi kwestiami:

 Î Znajomość naszych społeczności: 
Społeczności Haringey są zróżnicowane i 
ciągle się zmieniają. Musimy lepiej zrozumieć, 
kim są nasi mieszkańcy, jakie są ich mocne 
strony i potrzeby oraz jak możemy najlepiej z 
wami współpracować

 Î Właściwe podstawy: jeśli chcemy zwiększyć 
zaufanie, wiemy, że codzienne interakcje 
mieszkańców z radą muszą być tak łatwe, 
skuteczne i wspierające, jak to tylko możliwe

Zmiany, którą wprowadzimy

Na podstawie tego, co usłyszeliśmy, uważamy, że 
jest wiele rzeczy, które możemy zrobić inaczej.

 Î Musimy słuchać i ustalać priorytety relacji: 
nauczymy się lepiej słuchać i poświęcimy 
czas na budowanie bardziej zaufanych relacji 
dwustronnych z naszymi mieszkańcami.

 Î Musimy skupić się na tym, co jest 
silne, a nie na tym, co jest złe: wiemy, że 
czasami traktujemy problemy w naszych 
społecznościach jako problemy do 

rozwiązania, zamiast wspierać dobro, które 
już istnieje. W przyszłości będziemy opierać 
się na istniejącej pozytywności.

 Î Musimy dzielić się władzą: stworzymy dla 
was nowe i prawdziwe możliwości, abyście 
mieli coś do powiedzenia w decyzjach, które 
was dotyczą; pomoc w projektowaniu usług, 
na których polegasz; i współpracuj z nami, aby 
rozwiązać długotrwałe i trudne problemy.

 Î Musimy uczyć się na własnych błędach: 
żadna duża organizacja nie jest w stanie 
zrobić wszystkiego dobrze przez cały czas. 
Kiedy popełniamy błędy, będziemy uczciwi i 
będziemy się na nich uczyć.

 Î Musimy stworzyć przestrzeń dla dobrych 
rzeczy: czasami utrudniamy społecznościom 
wprowadzanie zmian. Czasami istnieją dobre 
powody naszej ostrożności, czasami nie. 
Będziemy lepiej  pracować aby rozpatrzyć 
sprawy i wyjaśniając, kiedy nie jest to możliwe.

 Î Musimy słuchać lepiej, aby usłyszeć głosy, 
które zbyt często są pomijane: wiemy, 
że niektórzy ludzie napotykają prawdziwe 
bariery, aby przyłączyć się i sprawić, by ich 
głos został usłyszany. Usuniemy te bariery, 
aby każdy miał realną szansę być częścią 
zmiany.

Co dalej?

Zmiana sposobu, w jaki pracujemy, 
nie jest czymś, co można zrobić 
szybko lub łatwo.

Wiemy, że to będzie wielka praca

W ciągu najbliższych kilku miesięcy zaczniemy 
wprowadzać te zmiany we wszystkim, co 
robimy.

Tu potrzebujemy Twojej pomocy.

 Î Daj nam znać, co myślisz o Haringey Deal i 
podziel się pomysłami na to, w jaki sposób 
możemy lepiej współpracować, pisząc na 
TheDeal@haringey.gov.uk 

 Î Będą okazje do zaangażowania się w 
kształtowaniu gminy 

 Î Gdy zaczniemy wprowadzać te zasady w 
życie, przekaż nam swoją opinię. Musimy 
wiedzieć, co działa, a co nie  
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