KRYTERIA
DOBORU
SPOŁECZNEGO UA:

RODZIN

DO

PROGRAMU

NAJMU

KRYTERIA DOBORU RODZIN stosowane łącznie (kryteria muszą być spełnione):
1. Sytuacja życiowa Uczestnika:


samotny rodzic/opiekun z dzieckiem lub dziećmi LUB



rodzina wieloosobowa LUB



osoba wymagająca stałego wsparcia wraz z opiekunem świadczącym wsparcie.

2. Możliwość i chęć podjęcia pracy lub podjęcie pracy – wykazane deklaracją Uczestnika
lub przedstawieniem umowy o pracę/zlecenie/innego dokumentu potwierdzającego
zarobkowanie;
3. Udokumentowane przez Uczestnika przekroczenia granicy po 24 lutego 2022 r.;
4. Zamieszkanie Uczestnika w rejonie objętym bezpośrednio wojną – mapa rejonów objętych
wojną tworzona i aktualizowana jest przez pracownika PNS na podstawie powszechnie
dostępnych informacji;
5. Deklaracja Uczestnika do pozostania w Polsce na minimum 3 miesiące.
6. W uzasadnionych wypadkach ze wsparcia mogą skorzystać osoby niespełniające
kryteriów z pkt. 1 i pkt. 2, które są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej,
w tym osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy (osoby w wieku emerytalnym), osoby,
które ze względu na stan zdrowia lub sytuację życiową nie mogą podjąć pracy oraz osoby,
które korzystały wcześniej ze wsparcia Habitat Poland w zakresie przejściowego
zakwaterowania. Takie przypadki będą oceniane indywidualnie.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Nikt nie jest dyskryminowany przez Habitat Poland. Osoby spełniające kryteria
są kwalifikowane do programu PNS UA bez względu na pochodzenie etniczne, religię,
orientację seksualną, etc.
2. Ze względu na zasób mieszkaniowy pozyskiwany przez PNS UA, PNS UA nie ma w swojej
ofercie mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak ofert
najmu takich mieszkań na rynku). Niemniej jednak jeśli w zgłaszającej się rodzinie jest
osoba / osoby z niepełnosprawnościami, które będą mogły zamieszkać i wieść niezależne
życie w mieszkaniu wynajętym przez PNS UA na rynku prywatnym, osoby takie
są przyjmowane do PNS UA, o ile co najmniej jedna dorosła osoba w gospodarstwie
domowym jest w stanie podjąć pracę.
3. W przypadku mężczyzn w wieku poborowym starających się o pomoc mieszkaniową
niezbędne jest przedłożenie: (i) dokumentu potwierdzającego wyjazd z Ukrainy
ze względu na stan zdrowia; (ii) umowy o pracę lub (iii) umowy zlecenia.
4. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania umowy podnajmu z Fundacją Habitat
for Humanity.
5. O kolejności przyznawania lokali mieszkalnych decyduje kolejność zgłoszeń według daty
zgłoszenia oraz dostępności mieszkania adekwatnego do potrzeb danej rodziny (wielkość
mieszkania).

6. Rodzina wieloosobowa– oznacza rodziny z trójką dzieci, w tym również 2 dzieci i ciężarną
matkę oraz inne konfiguracje rodzinne (obejmujące dorosłe rodzeństwo, krewnych,
dziadków, itp.).

WARUNKI PROGRAMU NAJMU SPOŁECZNEGO UA:
1. Uczestnik programu otrzymuje 2 propozycje mieszkaniowe dla zapewnienia możliwości
wyboru przez Uczestnika (odmowa drugiej propozycji traktowana jest jako odmowa
uczestnictwa w programie PNS UA);
2. Za mieszkanie adekwatne do potrzeb danej rodziny (wielkość mieszkania) uznaje się:
a. Mieszkanie 1 pokojowe – maksymalnie 2 osoby,
b. Mieszkanie 2 pokojowe – maksymalnie 4 osoby,
c. Mieszkanie 3 pokojowe – maksymalnie 6 osoby,
d. Mieszkanie > 3 pokojowe – więcej niż 6 osób.
3. Mieszkania dostosowujemy według zasad efektywnego wydatkowania środków i „do no
harm”. Przykład: jeśli w kolejce oczekujących pierwsze pozycje na liście osób
oczekujących zajmują samotni rodzice z 1 dzieckiem, a dostępne są mieszkania
2 lub 3 pokojowe, rodziny takie nie są kierowane do tych mieszkań. Można skierować
pierwszą rodzinę z listy oczekujących, o odpowiedniej liczbie osób.
4. Uczestnik może podpisać umowę podnajmu na 6 lub 12 miesięcy;
5. Celem programu PNS UA jest wsparcie Uczestnika w procesie integracji
lub usamodzielnienia przez okres 6 - 12 miesięcy, tak, aby mógł w przyszłości
samodzielnie wynająć mieszkanie na wolnym rynku w Polsce;
6. Każdy uczestnik może wyrazić opinię na temat działania programu PNS UA na adres email: opinie@habitat.pl. Skargi związane z programem, w tym z działaniami pracowników
HfH PL mogą być kierowane na adres skargi@habitat.pl. Informację w tym zakresie
pracownicy przekazują Uczestnikom.

