Misheni ya Do 1 Thing ni kuwahimiza watu, familia, biashara na
jamii kujiandaa kwa hatari zote na kuweza kukwepa msiba.
LENGO: Fanya jamii yako dhabiti zaidi kwa kupata mafunzo
na kuhusika.

Husika
Huchukua zaidi ya polisi, mazimamoto na EMS kuitikia msiba. Inachukua watu waliojitolea
katika mitaa, makanisa, shule na mashiriki ya kujitolea. Wakati watu wako tayari kufanya kazi
kwa pamoja kwa uzuri wa wengine, jamii zinakuwa dhabiti zaidi.
Watu wanaohusika ndio msingi wa jamii inayoweza kukwepa msiba. Wako tayari na wanaweza
kujishughulia wenyewe na wengine. Jamii dhabiti ni ile ambayo inaweza kustahimili msiba na
kurudi kuwa kawaida haraka (hata kama kawaida sio sawa kama ilivyokuwa awali).

Chagua moja kati ya mambo yafuatayo ya kufanya mwezi
huu ili ujiandae vyema:
Wasiliana na mtu aliyejitenga katika mtaa wako au
anzisha shirika la mtaa.
Watu waliojitenga wanaweza kuathirika zaidi wakati wa msiba na baadaye. Wanaweza kukosa
kuomba msaada au kufuata maagizo ya dharura. Wazee au walemavu huenda wakawa na
tatizo la kutoka nyumbani, na huenda wasiwasiliane na ulimwengu wa nje. Mtu asiyeongea
Kiingereza vizuri huenda akawa na tatizo la kuelewa maagizo ya dharura. Watu wanaweza pia
kujitenga kwa sababu wako katika eneo jipya, au kwa sababu saa zao za kazi zinawafanya
wasikutane na majirani wao.
Je, ni watu wagani waliojitenga katika mtaa wako? Chukua muda wa kukutana nao. Wasaidie
kufanya mipango ya dharura, na wajumuishe katika mpango wako.
Ulinzi wa Mtaa, mashirika ya mitaa, na vituo vya mitaa vinaweza kuwa njia nzuri kwako kuhusika
katika jamii yako na kushirikiana vizuri na majirani wako. Kama mtaa wako hauna shirika,
zingatia kuanzisha moja. Kuna nyenzo zinazopatikana mtandaoni katika www.usaonwatch.org
au kwa kupigia simu polisi wa eneo lako au idara ya usalama.

Kuza kujiandaa kwa hali ya dharura katika jamii yako.
Vikosi vya maskauti, vilabu vya huduma, mashirika ya makazi, jamii za imani - karibu shirika
lolote unalohusika linaweza kuwa mshirika katika kujiandaa katika hali ya dharura. Mashirika
ambayo yanakuza kujiandaa katika hali ya dharura yanafanya jamii kuweza kustahimili zaidi
na kupona baada ya msiba. Hapa kuna baadhi ya mapendekezo ya kuhusisha shirika lako:





Jumuisha mada ya kujiandaa ya Do1Thing katika majarida au kwenye bao za taarifa kila
mwezi.
Ongea na kiongozi wako wa kikosi cha maskauti kuhusu jinsi shughuli za Do1Thing
zinaweza kutumiwa kuwadia beji ya kujiandaa.
Kuwa na mradi wa huduma wa kutengeneza furushi za dharura kwa watu wazima au
watoto walio nyumbani peke yao.
Tembelea tovuti ya www.do1thing.com ili kuona jinsi mashirika mengine yanakuza
kujiandaa katika jamii zako.

Msalaba Mwekundu, Ready.gov, na mashirika mengine mengi hukuza pia kujiandaa. Pata
nyenzo ambazo zitafanya kazi vyema katika shirika lako na uwe mshirika katika kuandaa jamii
yako!

Jitolee katika jamii yako (CERT, Msalaba Mwekundu,
Ulinzi wa Mtaa, n.k.).
Kuna maeneo mengi ya kujitolea katika jamii yako Idara nyingi za polisi na mazimamoto
hutumia wanaojitolea ili kusaidia na miradi, matukio au programu maalum. Msalaba Mwekundu
wa Marekani, Jeshi la Wokovu, na mashirika mengine hufunza wanaojitolea kufanya kazi
katika wakati wa msiba.
Kama unapendezwa katika kusaidia jamii yako au jamii zingine wakati wa msiba, jitolee katika
shirika lako la Msalaba Mwekunde wa Marekani au Jeshi la Wokovu la eneo lako. Lakini
usisubiri msiba kutokea- jitolee sana. Mashirika haya hayatatuma watu wanaojitolea
wasiofunzwa katika maeneo ya msiba.
Kwa kuongezea, jamii nyingi zina kituo cha kujitolea au Mpango wa Kujitolea wa Waliostaafu
na Wazee (RSVP). Mipango hii inaweza kutoa nafasi za kusaidia katika jamii yako ambayo
itafaa ratiba na uwezo wako.
Kama tayari wewe ni mwanachama wa shirika la kujitolea, zingatia kuhusisha kikundi chako
cha kujitolea katika VOAD (Mashirika ya Kujitolea Yanayohusika katika Msiba). VOAD ni
mpango wa kitaifa ambao husaida vikundi vya kujitolea kufanya kazi katika jamii yako wakati
wa msiba.
Kujiandaa kwa jamii huanza nyumbani. Kama unajua kwamba familia yako
imejiandaa nyumbani, utaweza vyema kuwasaidia wengine katika jamii yako.
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