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PROGRAM PATHWAY HOME
Informacje dla klientów
(Polish)
Na czym polega program Pathway Home?
Pathway Home to program umożliwiający kwalifikującym się rodzinom i osobom indywidualnym
zamieszkanie z przyjaciółmi lub członkami rodziny („rodziny goszczące”). Program może pomóc
Wnioskodawcy w możliwie jak najszybszym powrocie ze schroniska na grunt społeczności
lokalnej lub uniknięciu zakwaterowania w schronisku po zwolnieniu z zakładu karnego Wydziału
Więziennictwa (Department of Correction, DOC) i spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych poprzez
przekazywanie comiesięcznych wypłat 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 oraz osób spełniających
kryteria programu DOC.
 Program zapewnia comiesięczne wypłaty na rzecz rodzin goszczących
w wysokości do 1200 USD, 1500 USD lub 1800 USD, w zależności od wielkości danego
gospodarstwa domowego.
Jak złożyć wniosek?
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 mieszkaniowy lub pracownik społeczny pomoże
w wypełnieniu wniosku oraz zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Po złożeniu wniosku
Wydział Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA), Wydział Usług dla Osób
Bezdomnych (Department of Homeless Services, DHS) lub lokalny usługodawca Homebase
powiadomi Wnioskodawcę o ewentualnej konieczności uzupełnienia podanych informacji.
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 CITYFHEPS.
• Wnioskodawca kwalifikuje się do specjalnego programu DOC.
• Łączny dochód gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie przekracza 200%
federalnego progu ubóstwa.
• Wnioskodawca posiada sprawę aktywnej lub jednorazowej pomocy pieniężnej.
• Wnioskodawca wskazał spełniające kryteria miejsce zamieszkania i rodzinę goszczącą
(patrz wymogi dotyczące miejsca zamieszkania poniżej).

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

DSS-23 (P) 08/12/2020 (page 2 of 2)
(E) 07/31/2020
LLF

Jak złożyć wniosek (ciąg dalszy)?
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.
 Wnioskodawca aktualnie spełniający kryteria udziału w programie CITYFHEPS będzie
nadal mógł korzystać z dodatku mieszkaniowego Urzędu Miasta w celu przeprowadzki
do własnego mieszkania, nawet jeśli aktualnie bierze udział w programie Pathway
Home i po opuszczeniu schroniska zamieszka z rodziną lub przyjaciółmi, jeżeli nadal
będzie spełniać kryteria kwalifikujące do udziału w programie.
Jakie są wymagania dla miejsca zamieszkania, do którego zamierzam się przeprowadzić?
Program jest dostępny wyłącznie dla uprawnionych gospodarstw domowych, które zamierzają
zamieszkać z rodziną goszczącą. Miejsce zamieszkania, do którego planuje się wprowadzić
Wnioskodawca, oraz rodzina goszcząca muszą spełniać określone wymogi, w tym:
• Rodzina goszcząca musi obejmować głównego najemcę lub właściciela miejsca
zamieszkania (przyjaciel lub członek rodziny Wnioskodawcy).
• Miejsce zamieszkania musi zostać skontrolowane przez pracownika DHS/HRA 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 lub
właścicielowi lokalu, jeśli Wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy. Kwota ta będzie
zależna od wielkości gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, zgodnie z informacjami na
poniższym wykresie. Jeżeli jednak główny najemca (przyjaciel lub członek rodziny Wnioskodawcy)
otrzymuje pomoc pieniężną, to kwota wypłacana przez Urząd Miasta nie może przekraczać sumy
zobowiązań płatniczych głównego najemcy z tytułu lokalu mieszkalnego po odjęciu kwoty dodatku
na schronisko w ramach pomocy pieniężnej właściciela lub głównego najemcy.
Wnioskodawca i rodzina goszcząca mogą również otrzymać kartę upominkową o wartości
300 USD, pod warunkiem udania się do programu Homebase w ciągu 60 dni od przeprowadzki
i dostępności środków.
Tabela programu Pathway Home
Pomoc pieniężna/Liczba osób
w gospodarstwie domowym
Płatność miesięczna
dla gospodarza *


1 lub 2

3 lub 4

5+

1200 USD

1500 USD

1800 USD

Z zastrzeżeniem ograniczeń, w ramach których główny najemca lub właściciel otrzymuje
pomoc pieniężną, 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.

