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MIAKA YA FEDHA 2023-2027
Muhtasari wa Ushiriki wa Jamii wa Bajeti

Ili kuelewa mahitaji na mapendeleo ya Wanafiladelfia na kutumia maarifa 
hayo katika Bajeti ya MF23, Jiji la Filadelfia lilifanya zaidi ya vikao 20 vya 
kushirikisha jamii na wakaazi zaidi ya 500 na wafanyikazi wa jiji. Wakazi, 
viongozi kutoka kwa biashara, mashirika yasiyo ya faida, sanaa na 
 

Wakati wa 21 Kikao cha Ushirikishi wa Bajeti, Jiji lilisikia kutoka kwa karibu  watu 500  

NAMBARI ZA USHIRIKI

9Vikundi Vilivyolengwa 
vya Jamii na 94 watu 
wa jamii 1Ukumbi wa Jiji la Bajeti 

la Mtandaoni na 188 
watu wa jamii 5 Vikundi vya Chini 

Vilivyolengwa na  
70+ watu wa chini6Vikundi vya Wafanyakazi 

Vilivyolengwa na 140+ 
wafanyakazi wa jiji

Jiji lilibadilisha uchunguzi wa Bajeti wa mwaka jana na vikao vya vikundi zaidi vilivyoundwa ili kuwa 
mwakilishi wa idadi ya watu wa Filadelfia. Ingawa mbinu hii haikuruhusu watu wengi kushiriki iliruhusu 
ushirikiano wa kina na kusaidia kuakisi vyema mapendeleo na vipaumbele vyote vya Wanafiladelfia. 
Ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, Jiji liliongeza mara tatu sehemu ya Wanafiladelfia Weusi 
walioshiriki hadi 36%. Ingawa ni uboreshaji mkubwa, hii haifikii uakilishaji wa wakaazi wa Filadelfia. 
Juhudi zaidi zinahitajika ili kuwashirikisha Wahispania/Walatino wa Filadelfia pia. 

VIPAUMBELE, MAPENDELEO, NA WASIWASI

“Wakazi wako ndio rasilimali zako, 
rasilimali zako muhimu zaidi zikiwa 
watu wanaoishi walio na uzoefu”. - 
Wahudhuriaji Katika Ukumbi wa Mji KC

“Jambo la kwanza lililokuja katika 
akili zangu ni usafi wa mazingira. Kuna 
takataka nyingi jijini na zinaathiri afya, 
zinaathiri makazi na mahali ambapo watu 
wanataka kuishi na sehemu wanazotaka 
kuishi za jiji”. - Vikundi Vinavyolengwa Katika 
Jamii na Wahudhuriaji 

VIKUNDI VINAVYOLENGA KATIKA JAMII NA 
UKUMBI WA MJI 

 Usalama wa Umma

 Nafasi za Umma na 
Bustani

 Usawa wa Rangi 

 Mitaani na Usafi wa 
Mazingira 

 VIKUNDI VYA CHINI VINAVYOLENGA
 Sanaa na Utamaduni

 Usalama wa Umma

 Usawa wa Rangi

 Mitaani na Usafi wa 
Mazingira

VIKUNDI VYA WAFANYAKAZI WA JIJI VINAVYOLENGA

 Elimu

 Usalama wa Umma 

 Usawa wa Rangi

 Mitaani na Usafi wa 
Mazingira

utamaduni, na wafanyikazi wa jiji walio mstari wa mbele walipata fursa ya kutoa mawazo yao. 
Jiji lililipa wakazi kwa sababu ya muda wao na maarifa, na kutoa watafsiri kuondoa vizuizi vya 
kushiriki. Mada za kawaida zilikuwa usalama wa umma, maeneo ya umma, mitaa na usafi wa 
mazingira na usawa wa rangi.  


