CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT PROGRAMU PATHWAY HOME
1. Na czym polega program „Pathway Home”?
Program Pathway Home to program Urzędu Miasta umożliwiający rodzinom i osobom indywidualnym,
przebywającym w schronisku przynajmniej przez 90 dni LUB posiadającym skierowanie do programu CITYFEPS
lub SEPS, znalezienie własnego miejsca zamieszkania podczas zamieszkiwania u znajomych lub rodziny
(„Gospodarzy”). Urząd Miasta będzie przesyłać Gospodarzowi comiesięczną wypłatę przez cały okres
zamieszkania klienta w danym lokalu mieszkalnym.
2. W jaki sposób można złożyć wniosek o udział w programie Pathway Home?
Proszę porozmawiać ze swoim kierownikiem sprawy lub specjalistą ds. mieszkaniowych w celu uzyskania wniosku.
3. Nie spełniam kryteriów do otrzymywania wsparcia finansowego. Czy mogę złożyć wniosek o udział w
programie Pathway Home?
Aby Wnioskodawca mógł się ubiegać o udział w programie Pathway Home, wystarczy że ktoś z jego rodziny
będzie otrzymywał wsparcie finansowe. Comiesięczna wypłata, jaką będzie otrzymywać rodzina goszcząca
Wnioskodawcę, będzie zależeć od wielkości gospodarstwa domowego objętego wsparciem finansowym.
4. Co w sytuacji, jeśli posiadam już kupon LINC lub skierowanie do programu CITYFEPS lub SEPS? Czy
mogę ubiegać się o udział w programie Pathway Home czy też wiązałoby się to z utratą mojego kuponu?
Jeśli obecnie przysługuje Panu(-i) prawo do udziału w programie LINC, CITYFEPS lub SEPS, podczas udziału w
programie Pathway Home nie utraci Pan(i) prawa do przeniesienia się do własnego mieszkania z dopłatami do
czynszu w ramach programu Urzędu Miasta, pod warunkiem, że nadal będzie Pan(i) spełniać kryteria udziału w
programie. Po znalezieniu mieszkania należy zorganizować spotkanie z przedstawicielami HOMEBASE, a
personel sprawdzi uprawnienie Wnioskodawcy oraz pomoże mu w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do
przejścia do własnego mieszkania.
5. Nie posiadam uprawnień do programu LINC, CITYFEPS ani SEPS. Czy mimo to mogę złożyć wniosek
o udział w programie Pathway Home?
Tak. Każda osoba przebywająca w schronisku od co najmniej 90 dni może się ubiegać o udział w programie
Pathway Home.
6. Jaka jest wysokość wkładu klienta w programie Pathway Home?
Nie jest wymagany żaden wkład klienta. Po znalezieniu własnego mieszkania, jeśli Wnioskodawca został objęty
programem, otrzyma on powiadomienie o swoim miesięcznym wkładzie.
7. Czy będę otrzymywać jakiekolwiek środki finansowe w związku z programem Pathway Home?
Zarówno Wnioskodawca, jak i rodzina goszcząca otrzymają jeden bon upominkowy o wartości 500 USD.
Ponadto Gospodarz otrzyma comiesięczną wypłatę w wysokości ustalonej na podstawie wielkości gospodarstwa
domowego wnioskodawcy, objętego wsparciem finansowym oraz w zależności od tego, czyGospodarz
otrzymuje wsparcie finansowe. Wypłaty będą realizowane maksymalnie przez 12 miesięcy.

Comiesięczna wypłata dla Gospodarzy, którzy NIE otrzymują wsparcia finansowego
Wielkość gospodarstwa domowego
1 lub 2
3 lub 4
5 lub więcej osób
objętego wsparciem finansowym
osoby
osoby
Kwota comiesięcznej wypłaty

1200 $

1500 $

1800 $

Comiesięczna wypłata dla Gospodarzy, którzy otrzymują wsparcie finansowe
Urząd Miasta będzie wypłacać różnicę pomiędzy dodatkiem Gospodarza z tytułu zapewnienia schronienia
a miesięcznym zobowiązaniem czynszowym. Kwota ta będzie inna dla każdej rodziny goszczącej
z ograniczeniem do kwot wskazanych powyżej.
Dodatkowe ograniczenia obowiązują w przypadku, gdy miejsce zamieszkania rodziny Gospodarza jest objęte
czynszem ustabilizowanym lub kontrolowanym.
8. Kiedy otrzymamy nasze bony upominkowe?
Po otrzymaniu pisma o zakwalifikowaniu do programu Pathway Home otrzymają Państwo skierowanie do
programu HOMEBASE. Wnioskodawca oraz jego Gospodarz będą zobowiązani do odbycia spotkania
związanego z naborem do programu w siedzibie jednostki HOMEBASE.
Wnioskodawca jest zobowiązany zabrać na to spotkanie w siedzibie HOMEBASE następujące dokumenty:
a. skierowanie do programu Pathway Home;
b. dowód tożsamości każdego członka gospodarstwa domowego;
c. potwierdzenie dochodu dla każdego pracującego członka gospodarstwa domowego (najnowsze odcinki
wypłaty z datą nie wcześniejszą niż 30 dni od daty spotkania w siedzibie HOMEBASE).
d. Jeśli Wnioskodawca podlega SSI/SSD, musi wziąć ze sobą na spotkanie pismo z decyzją o przyznaniu
SSI/SSD (z datą z ostatniego roku).
Gospodarz Wnioskodawcy jest zobowiązany zabrać na spotkanie w siedzibie HOMEBASE następujące
dokumenty:
a. dokument tożsamości ze zdjęciem;
b. potwierdzenie miejsca zamieszkania, na przykład w następującej formie:
i. aktualna umowa najmu podpisana i opatrzona datą przez najemcę oraz wynajmującego / biuro
zarządcze,
ii. umowa dotycząca zakwaterowania opatrzona datą i podpisana przez wszystkie strony,
iii. pismo poświadczone notarialnie od strony trzeciej.
Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów przez Wnioskodawcę i jego Gospodarza każdy z nich otrzyma
bon upominkowy o wartości 500 USD. Jeśli Wnioskodawca nie posiada wszystkich wskazanych dokumentów,
przedstawiciele programu HOMEBASE mimo to spotkają się z nim i pomogą w ich uzyskaniu.
9. Jak często mój Gospodarz będzie otrzymywać płatność?
Urząd Miasta będzie realizować comiesięczne wypłaty na rzecz Gospodarza przez okres do 12 miesięcy,
pod warunkiem, że wnioskodawca będzie wciąż mieszkać w jego lokalu. W przypadku jakichkolwiek pytań
Wnioskodawcy lub jego Gospodarza na temat płatności po opuszczeniu schroniska należy zadzwonić pod numer:
(929) 221-0043.
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10. Czy dodatek meblowy od Urzędu ds. Zasobów Ludzkich (HRA) jest dostępny dla opuszczających
klientów przechodzących do programu Pathway Home?
Nie, Wnioskodawca nie otrzyma dodatku meblowego.
11. Jak długo trwa program Pathway Home?
Urząd Miasta będzie realizować wypłaty na rzecz Gospodarza Wnioskodawcy przez okres do 12 miesięcy.
W trakcie tych 12 miesięcy Wnioskodawca powinien szukać lokalu mieszkalnego, tak by mógł się wyprowadzić
do własnego mieszkania.
12. Co w sytuacji, jeśli nie uda mi się znaleźć mieszkania po upływie 12 miesięcy?
Jeśli Wnioskodawca nie znajdzie mieszkania w ciągu 12 miesięcy, może zorganizować spotkanie
z przedstawicielami HOMEBASE celem oceny jego możliwości zakwaterowania.
13. Moja znajoma nie mieszka w żadnym z pięciu okręgów, lecz twierdzi, że mogę zamieszkać u niej z moim
synem. Czy mogę wprowadzić się do niej w ramach programu Pathway Home i dalej szukać mieszkania
w ramach programów LINC, CITYFEPS lub SEPS w mieście?
Nie. Nie można korzystać z programu Pathway Home poza pięcioma okręgami. Jeśli jednak znalazł(a) Pan(i)
potencjalne miejsce zamieszkania poza tymi pięcioma dzielnicami, proszę dać nam znać, a zobaczymy, czy
możemy służyć Panu(-i) pomocą.
Pytania dotyczące rodziny goszczącej
14. Czy wymagane będzie przeprowadzenie kontroli?
Tak, personel Urzędu ds. Osób Bezdomnych (DHS) przeprowadzi kontrolę pod kątem bezpieczeństwa osób oraz
ocenę przeludnienia lokalu mieszkalnego rodziny goszczącej. Inspektorzy z DHS sprawdzą mieszkanie w celu
ustalenia, czy są spełnione określone standardy, w tym: czy okna prawidłowo działają i są w dobrym stanie,
czy dostępna jest czysta ciepła i zimna bieżąca woda, czy istnieją odsłonięte instalacje okablowania, czy
zainstalowane są detektory dymu i tlenku węgla oraz czy są one w dobrym stanie oraz (tylko w przypadku rodzin
z dziećmi) czy zamontowano osłony okien. Celem oceny przeludnienia lokalu mieszkalnego jest sprawdzenie,
czy mieszkanie rodziny goszczącej nie zostanie przeludnione po wprowadzeniu się do niego klienta DHS. Ocena
ta obejmuje sprawdzenie liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym rodziny goszczącej, ich wieku i płci
oraz układu miejsc do spania.
15. Dlaczego Gospodarz musi wypełnić formularz IRS W-9 oraz jakie wiążą się z tym konsekwencje?
Gospodarz musi przesłać wypełniony formularz IRS Form W-9, ponieważ comiesięczne wypłaty w ramach
programu Pathway Home są przekazywane bezpośrednio do Gospodarza oraz są uznawane za dochód
podlegający opodatkowaniu.
16. Czy Gospodarz może uczestniczyć w programie Pathway Home, nie posiadając numeru ubezpieczenia
społecznego lub indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej?
Nie. Program Pathway Home wymaga wypełnienia przez Gospodarza formularza IRS Form W-9 z podaniem
numeru ubezpieczenia społecznego lub indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej. W związku z tym
Gospodarz nieposiadający numeru ubezpieczenia społecznego lub indywidualnego numeru identyfikacji
podatkowej nie zostanie przyjęty do programu.
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17. Dlaczego wymagana jest kontrola rejestru przestępców seksualnych oraz certyfikatu ACS dla wszystkich
pełnoletnich członków rodziny goszczącej?
Ten wymóg dotyczy tylko rodzin z dziećmi. DHS dba o bezpieczeństwo rodzin i ich dzieci i będzie prowadzić
kontrolę ACS za pisemną zgodą wszystkich pełnoletnich członków rodziny goszczącej oraz kontrolę rejestru
przestępców seksualnych. W wyniku kontroli Urzędu ds. Świadczeń dla Dzieci Miasta Nowy Jork (ACS)
Gospodarz nie będzie zobowiązany do posiadania otwartej sprawy w ramach ACS. Kontrole te pomogą DHS
ustalić, czy lokal mieszkalny rodziny goszczącej jest bezpieczny i odpowiedni.
18. Co w sytuacji, gdy jeden z członków rodziny goszczącej nie wyrazi zgody na kontrolę ACS lub kontrolę
rejestru przestępców seksualnych?
Te kontrole dotyczą tylko rodzin z dziećmi. Rejestr przestępców seksualnych jest publicznym rejestrem, a jego
sprawdzenie nie wymaga zgody danej osoby. Jednakże bez zgody na przeprowadzenie kontroli ACS ze strony
wszystkich członków rodziny goszczącej w wieku 18 lat i więcej (oraz w imieniu wszystkich dzieci poniżej 18.
roku życia) nie będzie ona mogła uczestniczyć w programie Pathway Home.
19. Czy program Pathway Home może być wykorzystany w celu wprowadzenia się do rodziny goszczącej
posiadającej mieszkanie subsydiowane?
Proszę o poinformowanie nas, którą dotację otrzymuje Pana(-i) potencjalny gospodarz. Sprawdzimy,
czy program Pathway Home akceptuje tę dotację.
20. Mój znajomy chce podnająć mi swoje mieszkanie. Czy jest to dozwolone?
Nie, Gospodarz musi mieszkać w danym lokalu, by lokal mógł zostać zakwalifikowany jako lokal mieszkalny
w ramach programu Pathway Home.
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