Khuôn viên Cộng đồng Mariner - Cộng đồng cần đánh giá
Báo cáo cuối cùng: Tóm tắt chính
Khuôn viên Cộng đồng Mariner là một dự án đầy tham vọng cho một khu vực không được giám sát. Giai
đoạn 1 của dự án tập trung vào việc xây dựng Nhóm đối tác, được Thượng nghị sĩ bang Marko Liias và
Thư viện Sno-Isle cùng nhau lên ý tưởng, cũng như bắt đầu tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng. Giai đoạn 2,
mà báo cáo này có ghi lại, là về việc thu hút cộng đồng theo những cách có ý nghĩa để giúp định hình
những gì sẽ xảy ra tại khuôn viên.
Tầm nhìn của khuôn viên tương lai đã chiếm giữ trí tưởng tượng của nhiều thành viên cộng đồng
Mariner. Trong nửa đầu năm 2019, thông qua một loạt các chiến lược tham gia của cộng đồng, chúng tôi
bắt đầu khám phá các ưu tiên của cộng đồng cho khuôn viên này.
Giá trị
Con người, trường học, thư viện và sự đa dạng là những chỉ số chính về những gì mọi người yêu
thích ở Khu vực Mariner. Liên quan đến khuôn viên này, cộng đồng đã nói rất nhiều về các giá trị
của việc tôn vinh sự đa dạng, an toàn, quyền tiếp cận cho mọi người, tâm trí và cơ thể khỏe
mạnh, học tập và kiến thức.
Các yếu tố và hoạt động của khuôn viên
Cộng đồng thể hiện rõ mong muốn có sự kết hợp rộng rãi các chức năng trong khuôn viên, pha
trộn các hoạt động xã hội/không chính thức và học tập/dịch vụ, không gian trong nhà và ngoài
trời, và không gian linh hoạt và cố định. Thư viện liên tục nổi lên như một người thuê chính có
thể cung cấp nhiều dịch vụ mà các thành viên cộng đồng đã gợi ý - dạy kèm, phòng máy tính,
câu lạc bộ bài tập về nhà, điều hướng cộng đồng và các không gian linh hoạt, đa dụng khác có
thể đáp ứng nhiều nhu cầu. Các thành viên cộng đồng tham gia muốn đảm bảo rằng khuôn viên
sẽ có thể thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Một chủ đề khác là không gian trong
nhà bổ sung cho không gian ngoài trời nơi mọi người có thể chuẩn bị thức ăn và ăn cùng nhau.
Các bước tham gia của cộng đồng bao gồm:
● nhóm tập trung với 66 người
● khảo sát hoàn thành bởi 352 người
● một trang web (có sẵn bằng tám ngôn ngữ)
● thành lập một Nhóm triệu tập gồm 13 người để giúp triệu tập quá trình tham gia và
● hai Cuộc họp cộng đồng với khoảng 50 người tham dự.
Báo cáo sau đây phác thảo các bước thực hiện, nêu bật những phát hiện và khuyến nghị cho các bước
tiếp theo. Báo cáo này sẽ được đăng trên http://marinercommunity.org cũng như được phân phối rộng
rãi trên khắp cộng đồng. Báo cáo này được nhóm trình bày tại Pomegrante Center .
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