КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СІМЕЙ ДЛЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ОРЕНДИ
UA:
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СІМЕЙ, що застосовуються спільно (критерії повинні бути
виконані):
1. Життєва ситуація Учасника:


одинокий батько (мати) / опікун з дитиною або дітьми АБО



сім'я з кількох осіб АБО



особа, яка потребує постійної підтримки разом з опікуном, який її підтримує.

2. Можливість та бажання працювати чи приступити до роботи – підтверджується
заявою Учасника або пред’явленням трудового договору/ договору підряду /іншого
документа, що підтверджує заробіток;
3. Документально підтверджене Учасником перетинання кордону після 24 лютого 2022
року;
4. Проживання Учасника в зоні безпосереднього ураження бойовими діями – карта
районів воєнних дій створюється та оновлюється працівником PNS на основі
загальнодоступної інформації;
5. Декларація Учасника про перебування в Польщі мінімум 3 місяці.
6. У обґрунтованих випадках підтримкою можуть скористатися особи, які не
відповідають критеріям п. 1 і п. 2, які перебувають у особливо складній життєвій
ситуації чи стані здоров’я, зокрема люди з обмеженими можливостями, люди
похилого віку (люди пенсійного віку), люди, які за станом здоров’я чи з огляду на
життєву ситуацію не можуть працювати, та особи, які раніше користувалися
підтримкою Habitat Польща у сфері тимчасового проживання. Такі випадки будуть
оцінюватися індивідуально.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
1. Habitat Poland нікого не дискримінує. Особи, які відповідають критеріям, мають право
на участь у програмі PNS UA незалежно від етнічної приналежності, релігії,
сексуальної орієнтації тощо.
2. З огляду на житловий фонд, який набуває PNS UA, PNS UA не має у своїй пропозиції
квартир, пристосованих для потреб людей з обмеженими можливостями (пропозицій
оренди таких квартир на ринку немає). Проте, якщо в сім’ї, що подає заявку на
участь, є особа/особи з обмеженими можливостями, які зможуть жити та вести
самостійне життя в квартирі, орендованій PNS UA на приватному ринку, такі особи
приймаються до PNS UA, якщо принаймні один дорослий у домогосподарстві
здатний працювати.
3. Чоловікам призовного віку, які претендують на отримання житлової допомоги,
необхідно подати: (і) документ, що підтверджує виїзд з України за станом здоров'я;
(ii) трудовий договір або (iii) договір підряду.
4. Учасник зобов’язується укласти договір суборенди з фондом «Habitat for Humanity».

5. Черговість надання квартир визначається черговістю надходження заяв відповідно
до дати подання заяви та наявності квартири, що відповідає потребам даної сім'ї
(площа квартири).
6. Багатоособова сім'я - сім'я з трьома дітьми, включаючи також 2 дітей і вагітну матір,
а також інші конфігурації сім'ї (включаючи дорослих братів і сестер, родичів, бабусь
і дідусів тощо).

УМОВИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ОРЕНДИ UA:
1. Учасник програми отримує 2 пропозиції житла для забезпечення можливості вибору
Учасником (відмова від другої пропозиції трактується як відмова від участі в програмі
PNS UA);
2. Квартирою, що відповідає потребам даної сім'ї (розмір квартири), вважається:
a. 1-кімнатна квартира - максимум 2 особи,
b. 2-кімнатна квартира - максимум 4 особи,
c. 3-кімнатна квартира - максимум 6 осіб,
d. Квартира> 3 кімнати - більше 6 осіб.
3. Ми приділяємо квартири за принципами ефективного витрачання коштів та „do no
harm”. Приклад: якщо першими в списку очікування стоять одинокі батьки з 1
дитиною, а є доступні 2-х або 3-кімнатні квартири, такі сім'ї в ці квартири не
спрямовуються. Можна направити першу сім'ю зі списку очікування з відповідною
кількістю осіб.
4. Учасник може укласти договір суборенди на 6 або 12 місяців;
5. Метою програми PNS UA є підтримка Учасника в процесі інтеграції чи здобуття
самостійності на період 6 - 12 місяців, щоб у майбутньому він міг самостійно
орендувати квартиру на вільному ринку в Польщі;
6. Кожен учасник може висловити свою думку щодо роботи програми PNS UA
електронною поштою: opinions@habitat.pl. Скарги, пов'язані з програмою, в тому
числі щодо дій працівників HfH PL, можна надсилати за адресою скарги@habitat.pl.
Інформацію з цього приводу працівники надають Учасникам.

