
Πως σας φαίνεται το μέλλον της κομητείας Μοντγκόμερι; Και πως 
υποστηρίζει η κοινότητα, στην οποία κατοικείτε, ζείτε και 
παίζετε, το όραμα σας για το μέλλον;

Let’s Plan Our Future. Together.

Το Thrive Montgomery 2050 είναι η ευκαιρία μας ώστε να βρούμε –μαζί– το πώς η κομητεία Μοντγκόμερι 

μπορεί να γίνει μια σπουδαία κοινότητα μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Πρόκειται για το πώς απαντάμε στις 

μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις στην κομητεία. Μαζί. Αλλά πρώτα, χρειάζεται να προσδιορίσουμε 

το τι θέλουμε να είναι η κοινότητα μας στις προσεχείς δεκαετίες ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το 

μέλλον που επιθυμούμε.

Μέσω του Thrive Montgomery 2050, θα αναγνωρίσουμε και θα εξετάσουμε τις αλλαγές οι οποίες 

εκτυλίσσονται, θα σκεφτούμε τι θέλουμε για το αύριο, και στη συνέχεια θα αναπτύξουμε ένα κοινό όραμα 

το οποίο θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε ότι αγαπάμε στην κομητεία Μοντγκόμερι ενώ ταυτόχρονα θα 

πράττουμε τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ευημερούμε για τα επόμενα 30 και παραπάνω χρόνια.

Το αποτέλεσμα του Thrive Montgomery 2050 θα είναι ένα ζωντανό και ενεργό πρόγραμμα το οποίο οδηγεί 

τις λήψεις αποφάσεων και βοηθά στην εξασφάλιση των πόρων ώστε να διασφαλιστεί ότι η κομητεία 

Μοντγκόμερι αποτελεί ένα μέρος όπου ο καθένας μπορεί να είναι επιτυχημένος, να έχει ευκαιρίες και να 

απολαμβάνει μια υψηλή ποιότητα ζωής σε ένα πανέμορφο και ανθεκτικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα θα εκπονηθεί με βάση το όραμα σας, τις ιδέες και τη φροντίδα για την κοινότητα σας, τις 

ορθές πρακτικές, την εξειδικευμένη ανάλυση, τη φουτουριστική  σκέψη και τις καινοτόμες απαντήσεις. 

Μαζί, θα καθορίσουμε το πώς θα διαχειριστούμε την ανάπτυξη στο μέλλον και θα απαντήσουμε στις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες της τεχνολογικής, κοινωνικής, περιβαλλοντολογικής και οικονομικής αλλαγής.

Ας διασφαλίσουμε μια ζωντανή οικονομία, δικαιοσύνη για όλους του κατoίκους  και ένα υγιές περιβάλλον 

μέχρι το 2050 και παραπέρα.

Ας σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Μαζί.

ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΟΥ THRIVE 2050

Μείνετε ενημερωμένοι

Θέλετε τα τελευταία νέα, εκδηλώσεις και πληροφορίες για το 

Thrive Montgomery 2050; Γραφτείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Thrivemontgomery.com


