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Program Pathway Home (Droga do domu) 
Informacje dla klientów  
 
 
Na czym polega program Pathway Home? 
Pathway Home to program umożliwiający rodzinom i osobom indywidualnym wyprowadzkę ze schroniska i 
zamieszkanie z przyjaciółmi lub członkami rodziny („rodziny goszczące”). Pathway Home może pomóc w możliwie 
najszybszym przejściu z etapu mieszkania w schronisku z powrotem na grunt społeczności lokalnej poprzez 
przekazywanie comiesięcznych kwot na rzecz danej rodziny goszczącej maksymalnie przez 12 miesięcy. Program ten jest 
dostępny dla wszystkich spełniających kryteria rodzin i osób indywidualnych, które mieszkały w schronisku co najmniej 
przez 90 dni. 
 
**Program przewiduje comiesięczne wypłaty na rzecz rodzin goszczących w wysokości do 1200 USD, 1500 USD 
lub 1800 USD, w zależności od wielkości danego gospodarstwa domowego. Wnioskodawca oraz jego rodzina 

goszcząca otrzymają również bon upominkowy o wartości 500 USD.** 
 
W jaki sposób należy się ubiegać o udział w programie? 
Konieczne jest wypełnienie wniosku ze wskazaniem spełniającego kryteria miejsca zamieszkania oraz rodziny 
goszczącej mającej zamiar przystąpić do programu. Wskazana przez Wnioskodawcę rodzina goszcząca musi również 
wypełnić dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. Kierownik sprawy, specjalista ds. mieszkaniowych lub 
pracownik społeczny pomogą w wypełnieniu wniosku oraz zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Po przesłaniu 
wniosku Urząd ds. Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) oraz Urząd ds. Osób Bezdomnych 
(Department of Homeless Services, DHS) powiadomią Wnioskodawcę, jeśli wymagane będą jakiekolwiek dodatkowe 
informacje. 
 
HRA i DHS ustalą uprawnienia i możliwość zakwalifikowania do programu na podstawie następujących czynników: 
 

• Wnioskodawca obecnie przebywa w schronisku podlegającym DHS od co najmniej 90 dni lub posiada 
skierowanie do CITYFEPS lub SEPS.  

• Łączny dochód na gospodarstwo domowe Wnioskodawcy nie przekracza 200% federalnego progu ubóstwa. 
• Wnioskodawca posiada sprawę aktywnej lub jednorazowej pomocy finansowej. 
• Wnioskodawca wskazał spełniające kryteria miejsce zamieszkania i rodzinę goszczącą (patrz wymogi dotyczące 

miejsca zamieszkania poniżej). 
 
Jeśli Wnioskodawca ponownie ubiegał się o zakwaterowanie w schronisku w ciągu 10 dni od daty ostatniego pobytu 
w schronisku obejmującego okres co najmniej 90 dni, HRA oraz DHS mogą znieść wymóg nakazujący, by Wnioskodawca 
obecnie przebywał w schronisku.  
 

**Jeśli Wnioskodawca aktualnie spełnia kryteria udziału w programie LINC, CITYFEPS lub SEPS, będzie nadal 
mógł korzystać ze wsparcia Urzędu Miasta w pokryciu kosztów najmu w celu przeprowadzki do własnego 

mieszkania, nawet jeśli w tej chwili opuści schronisko, aby zamieszkać z rodziną lub przyjaciółmi, jeżeli nadal 
będzie spełniać kryteria udziału w programie.** 

 
Jakie są wymagania dla miejsca zamieszkania, do którego zamierzam się przeprowadzić? 
Program jest dostępny wyłącznie dla rodzin przebywających w schronisku, które zamierzają przenieść się do rodziny 
goszczącej. Miejsce zamieszkania, do którego planuje się wprowadzić Wnioskodawca, oraz rodzina goszcząca, muszą 
spełniać określone wymogi, w tym: 
  



• Rodzina goszcząca musi się składać z Głównego najemcy lub Właściciela miejsca zamieszkania (przyjaciel lub 
członek rodziny Wnioskodawcy). 

• Miejsce zamieszkania musi zostać skontrolowane przez personel schroniska w celu potwierdzenia, że nie 
występują tam żadne zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz że po wprowadzeniu się Wnioskodawcy 
liczba osób mieszkających w danym lokalu mieszkalnym nie będzie zbyt duża. 

 
Jakie płatności otrzyma rodzina goszcząca i Wnioskodawca? 
Urząd Miasta będzie przekazywać comiesięczne wypłaty bezpośrednio rodzinie goszczącej. Kwota ta będzie zależna 
od wielkości gospodarstwa domowego Wnioskodawcy zgodnie z informacjami na poniższym wykresie. Jednakże 
jeśli Główny najemca (przyjaciel lub członek rodziny Wnioskodawcy) otrzyma wsparcie finansowe, wówczas kwota 
wypłacana przez Urząd Miasta nie może przekraczać sumy zobowiązań płatniczych Głównego najemcy z tytułu lokalu 
mieszkalnego po odjęciu kwoty dodatku za schronisko w ramach wsparcia finansowego Właściciela lub Głównego 
najemcy. 
  
Wnioskodawca oraz jego rodzina goszcząca otrzymają również bon upominkowy o wartości 500 USD. 
 

Tabela programu Pathway Home 
Wielkość gospodarstwa 
domowego w ramach 
wsparcia finansowego 

1 lub 2 3 lub 4 5+ 

Comiesięczna wypłata na 
rzecz Gospodarzy * 

1200 $ 1500 $ 1800 $ 

* Z zastrzeżeniem ograniczeń, w ramach których pierwotny najemca lub właściciel otrzymuje pomoc gotówkową, jak opisano powyżej, 
lub jeśli miejsce zamieszkania rodziny gospodarza ma ustabilizowany lub kontrolowany czynsz. 

 
Informacje w niniejszym dokumencie stanowią ogólny przegląd programu Pathway Home. Nie zostały one opracowane 
w celu zapewnienia pełnych szczegółowych informacji na temat programu. 
 
 
 

 


