
ROZWIJAJĄCE SIĘ
I BEZPIECZNE

SPOŁECZNOŚCI

SPRAWIEDLIWA
ODBUDOWA

GOSPODARCZA

NIEZBĘDNE
USŁUGI

RZĄDOWE

�  Zapobieganie przemocy
�
�  Usługi wsparcia osób bezdomnych
�  Usługi dla młodzieży
�  Pomoc dla rodzin
�  Priorytety miasta na rzecz zdrowia i dobrostanu
�  Sprawiedliwość środowiskowa

�  Sztuka i kultura
�  Społecznościowe inwestycje klimatyczne
�  Rozwój społeczności
�  Parki i infrastruktura
�  Wsparcie dla małych firm i pracowników
�  Wsparcie dla turystyki i przemysłu

�  Utrzymywanie i usprawnianie niezbędnych
usług rządowych   

�  Odciążenie podatników
– brak nowych podatków   

STRATEGIA INWESTYCYJNA 2022

INWESTOWANIE 
NA RZECZ BUDOWANIA 

LEPSZEGO MIASTA CHICAGO
POPRZEZ POPRAWĘ
BEZPIECZEŃSTWA I

MOŻLIWOŚCI

Przystępne mieszkania



INWESTYCJE  2022 1,9 MLD USD

Inne kluczowe inicjatywy
• Parki i infrastruktura • Kapitał żywnościowy

• Reagowanie na sytuacje nadzwyczajne 
w związku z COVID

• Wsparcie dla turystyki i przemysłu
• Zdrowie matek

143,6 MLN USD

Utrzymanie
i rozszerzanie
przystępnego 
mieszkalnictwa

635 MLN USD
Rozszerzenie możliwości 

organizowania imprez 
i wydarzeń artystycznych

w danym miejscu

Sztuka i kultura*
26 MLN USD

Poprawa dostępu
do usług w zakresie

zdrowia psychicznego

Zdrowie psychiczne*
86 MLN USD

Rozszerzenie możliwości
gospodarczych

Wsparcie dla pracowników
i małych firm 

87 MLN USD
Stymulowanie 
sprawiedliwego

wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy

Rozwój społeczności
166 MLN USD

Rozszerzenie usług i
możliwości mieszkaniowych
dla osób doświadczających

bezdomności

Bezdomność*
202 MLN USD

Łączenie rodzin 
z kluczowymi zasobami 

w celu poprawy
zdrowia

i zwiększenia możliwości

Pomoc dla rodzin
144 MLN USD

Inwestowanie w priorytety 
związane z łagodzeniem skutków 
zmian klimatu, przystosowaniem 
się do nich oraz sprawiedliwością 

środowiskową

Sprawiedliwość środowiskowa
i inwestycje klimatyczne

188 MLN USD

Usługi i praca dla młodzieży*
150 MLN USD

Rozszerzenie możliwości dostępu 
młodzieży do zatrudnienia 
i programów pozaszkolnych

* Te inwestycje obejmują inwestycje w ramach Planu Odbudowy Chicago (Chicago Recovery Plan), a także fundusze lokalne i inne fundusze grantowe
(na rzecz zdrowia psychicznego, zapobiegania przemocy, przystępnego mieszkalnictwa, młodzieży, 

usług związanych ze zapobieganiem bezdomności, na rzecz sztuki i kultury).

Poprawa
bezpieczeństwa

społeczności

Zapobieganie przemocy*
135 MLN USD

INWESTYCJE 2022 Z PODZIAŁEM NA WSZYSTKIE ZASOBY    

Przystępne mieszkalnictwo*


