
 
 

 

 

Konsultimi mbi propozimin për t'i rivendosur shërbimet e Homes for Haringey nën kontrollin e 

drejtpërdrejtë të Këshillit të Haringey  

E Hënë 23 Gusht - E Diel 17 Tetor 2021 

Në vitin 2006, Këshilli i Haringey krijoi Homes for Haringey, një Organizatë të Pavarur Menaxhimin 

(ALMO), për të menaxhuar dhe mirëmbajtur 15,000 banesa komunale të këshillit dhe gati 5,000 

prona të cilat janë në pronësi të këshillit.  Ne jemi krenarë për punën që Homes for Haringey ka bërë 

gjatë 15 viteve të fundit.  Megjithatë, duke qenë se këshilli është zotuar të ndërtojë të paktën 3,000 

banesa të reja komunale deri në vitin 2032, ne besojmë se është koha e duhur për t'u konsultuar me 

banorët në lidhje me mundësinë që shërbimet e strehimit të rivendosen në menaxhimin e 

drejtpërdrejtë të këshillit.  

Ne duam të harmonizojmë më shumë shërbimet e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së strehimit me 

shpërndarjen e drejtpërdrejtë nga ana jonë të shtëpive të reja.  Ne gjithashtu duam të unifikojmë 

strehimin dhe shërbimet e tjera parësore të këshillit për të përmbushur më mirë nevojat e banorëve.  

Ndërkohë janë duke u integruar shumë shërbime për të ofruar më shumë qartësi dhe thjeshtësi dhe 

për të zgjidhur problemet e banorëve shpejt dhe me lehtësi. 

Propozimi ynë për ta shndërruar sërish Homes for Haringey në një kompani të brendshme bazohet 

në katër arsye bazë: transparencë në llogaridhënie, shërbime të intergruara, përfitim dhe 

përmirësim i shërbimit.  Këto i kemi përcaktuar më hollësisht më poshtë në këtë broshurë. Mendimi 

juaj është shumë i rëndësishëm dhe ne duam të dëgjojmë komentet tuaja para se të bëhet ndonjë 

ndryshim.  

Në Korrik të vitit 2021 kabineti i Këshillit të Haringey vendosi të konsultohet me qiramarrësit  dhe 

pronarët e banesave në pronat me qira [leaseholder] për këtë ndryshim të propozuar në lidhje me 

menaxhimin e strehimit.  Ju mund të lexoni një kopje të letrës së Kabinetit në adresën 

www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662.  

 

JU MUND TË THONI FJALËN TUAJ: 

• Duke plotësuar pyetësorin dhe duke e dërguar atë me zarfin që postohet pa pagesë i cili gjendet 

bashkëngjitur 

• Duke plotësuar pyetësorit në internet në adresën: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Duke dërguar me email komentet tuaja në adresën: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Duke marrë pjesë në një nga takimet tona të angazhimit me ju në internet dhe duke dhënë 

mendimet tuaja ditën e Hënë më 6 shtator, të Mërkurën më 22 shtator ose të Shtunën më 2 

tetor 2021. Ju mund të gjeni më shumë informacion se si t'i bashkoheni këtyre takimeve në 

adresën: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Në rast se keni nevojë të përdorni materialet në një format ose gjuhë tjetër, ju lutemi kontaktoni 

ekipin me email: hfhproposal@haringey.gov.uk   

Të gjitha komentet duhet të dorëzohen deri të Dielën më 17 Tetor 2021. 
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Synimet dhe propozimi ynë 

Këshilli i Haringey propozon përfundimin e marrëveshjes së menaxhimit me Homes for Haringey dhe 

rivendosjen e shërbimeve të strehimit nën kontrollin e drejtpërdrejtë të këshillit. 

Në praktikë kjo do të thotë: 

• Këshilli do të mbetet pronari i pronës ku ju jeni 

• Ju do të vazhdoni të paguani qiranë ose tarifat e shërbimit si më parë 

• I njëjti personel do të menaxhojë dhe riparojë shtëpinë tuaj dhe do t'ju mbështesë 

• Këshilli do t'u përgjigjet drejtpërdrejt kërkesave për shërbime dhe do të zgjidhë çdo 

ankesë 

• Personeli i strehimit do të punojë më ngushtë së bashku me personelin tjetër të këshillit 

Ne jemi duke e propozuar këtë ndryshim për katër arsye kryesore: 

1. Transparencë në llogaridhënie 

Këshilli është qiradhënësi ligjor për mbi 20,000 qiramarrës dhe pronarët e banesave në prona me 

qira [leaseholder].  Që nga tragjedia e Kullës Grenfell, përgjegjësitë tona ligjore janë më të 

fokusuara, pasi rregulloret e reja të Sigurisë në Ndërtim e bëjnë këshillin "personin përgjegjës".  

Rregullat më të rrepta të strehimit do të rikthejnë inspektimet e pronarëve komunalë nga 

Rregullatori i Strehimit Social.  Këshilli e trajton këtë shumë seriozisht dhe kjo është arsyeja pse ne 

duam të rimarrim përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për menaxhimin e shtëpive tuaja.  Ne do të 

sigurohemi që ky shërbim të ketë burime të mjaftueshme dhe të menaxhohet mirë, me një linjë të 

qartë raportimi nëpërmjet drejtuesve të lartë të këshillit të politikanëve të zgjedhur. 

Këshilli i Haringey e trajton seriozisht rolin e tij si pronar i banesave dhe ne duam të demonstrojmë 

angazhimin dhe përgjegjësinë tonë ndaj banorëve tanë duke rimarrë kontrollin e drejtpërdrejtë mbi 

fondin e banesave.  Një pjesë e rëndësishme e kësaj do të jetë sigurimi i një zëri më të fortë për 

banorët në mënyrën se si menaxhohen dhe mirëmbahen shtëpitë tuaja.  Ne duam të punojmë me 

banorët për të zhvilluar dhe krijuar mënyra të reja për të shprehur pikëpamjet tuaja, duke ju dhënë 

mundësinë për dialog të drejtpërdrejtë me personelin e këshillit dhe politikanët e zgjedhur.  Kjo do 

të jetë në përputhje me mënyrën se si këshilli angazhon dhe përfshin komunitetet në të gjithë 

bashkinë, në mënyrë që të jepni një kontribut të vërtetë në hartimin dhe ofrimin e shërbimeve. 

2. Shërbime të integruara 

Këshilli vlerëson se rimarrja e kontrollit është një mundësi për të lidhur strehimin me shërbimet e 

tjera tek të cilat banorët tanë mbështeten në jetën e tyre të përditshme.   

Për shembull, një shtëpi e sigurt mund të ndihmojë për të siguruar që familjet dhe personat 

madhorë të prekshëm të marrin kujdesin dhe mbështetjen për të cilën kanë nevojë.  Personeli i 

strehimit mund të jetë i pari që siguron mbështetjen e duhur për njerëzit që përjetojnë dhunë në 

familje ose sjellje antisociale dhe më pas të japë shpejt ndihmën dhe mbështetjen e duhur për ta.  Ju 

ndoshta mund mendoni edhe për shembuj të tjerë ku përgjigja e kombinimit të strehimit dhe 

shërbimeve të tjera do t'ju ndihmonte. 

Ne kemi filluar të eksplorojmë një gamë të gjerë mundësish për integrimin e shërbimeve: 



 
 

 

• Duke iu përgjigjur familjeve dhe njerëzve që jetojnë vetëm kur kërcënohen nga mungesa e 

strehimit 

• Lufta kundër veprimtarisë kriminale dhe sjelljes anti-sociale në pronat e këshillit 

• Mbajtja e pronave të pastra, mbledhja e mbeturinave, prerja e barit, menaxhimi i hapësirës 

së lojërave 

• Riparimi, përmirësimi dhe mbajtja e ndërtesave të sigurta 

• Konsultimi dhe angazhimi i banorëve 

 

 

3. Raporti ndërmjet çmimit dhe cilësisë 

Drejtimi i një organizate të pavarur për të menaxhuar shtëpitë tuaja mund të ketë një kosto shtesë.  

Për shembull, drejtimi i ekipeve të veçanta që merren me Teknologjinë e Informacionit ose Burimet 

Njerëzore si dhe drejtimi i ekipit të këshillit që mbikëqyr se çfarë është duke bërë Homes for 

Haringey. Bashkimi i shërbimeve të strehimit dhe shërbimeve të tjera komunale do të eliminojë 

përsëritjen dhe do të kursejë kohë, përpjekje dhe energji.  Ne besojmë se ofrimi i shërbimeve të 

brendshme mund të jetë më efikas dhe të lirojë fonde për të investuar në përmirësimin e shtëpive 

dhe pronave tuaja. 

 

4. Përmirësimi i shërbimit 

Këshilli dëshiron të përmirësojë rezultatet për banorët në fushën e strehimit dhe shërbimeve të 

tjera, duke mbështetur individët, familjet dhe komunitetet në mënyrë më efektive.  Rivendosja e 

Homes for Haringey në organizatën tonë do të bashkojë mënyrën se si ne ofrojmë shërbime dhe 

mënyrën se si e transformojmë organizatën tonë; për shembull, duke përdorur më mirë teknologjitë 

e reja dhe duke i mbështetur punonjësit tanë të punojnë në mënyra të reja.  Ne mendojmë se zëri i 

fuqishëm i banorëve, përfshirë pjesëmarrjen tuaj në krijimin e përbashkët të shërbimeve të 

strehimit, do të çojë në rritjen e kënaqësisë së klientit.  Ne do t'ju kontaktojmë përsëri për t'ju 

treguar më shumë rreth asaj se si mund të përfshiheni ndërsa fillojmë të zhvillojmë mënyra të reja 

për të përfshirë banorët në menaxhimin e shërbimeve në të ardhmen. 

---- 

Pyetësori I Konsultimit 

Të dhënat dhe pikëpamjet tuaja mbi propozimet për rivendosjen e shërbimeve të Homes for 

Haringey nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Këshillit të Haringey 

• Duke plotësuar pyetësorin dhe dërgimin e tij me zarfin bashkëngjitur i cili postohet pa pagesë 

• Duke plotësuar pyetësorit në internet në adresën: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Duke dërguar me email komentet tuaja në adresën: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Duke marrë pjesë në një nga takimet tona të angazhimit në internet dhe duke dhënë mendimet 

tuaja ditën e Hënë më 6 shtator, të Mërkurën më 22 shtator ose të Shtunën më 2 tetor 2021. Ju 

mund të gjeni më shumë informacion se si t'i bashkoheni këtyre ngjarjeve në adresën: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
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Në rast se keni nevojë të përdorni materialet në një format ose gjuhë tjetër, ju lutemi kontaktoni 

ekipin me email: hfhproposal@haringey.gov.uk  ose telefononi në numrin xxxxx xxxxxxxxx 

Të gjitha komentet duhet të merren deri të Dielën më 17 Tetor 2021. 

 

PIKËPAMJET TUAJA 

Rreth jush 

Emri Juaj 

Adresa Juaj 

A jeni: 

- Qiramarrës i siguruar nga Këshilli 

- Pronar Banues i një banesë në pronën e pronarit  

- Pronar Jo-Banues i një banese në pronën e pronarit 

- Qiramarrës i pasiguruar nga Këshilli  

- Tjetër (ju lutem specifikoni 

Transparencë në llogaridhënie 

1. A jeni dakord që rifitimi i kontrollit të drejtpërdrejtë i strehimit duhet të sigurojë që 

Këshilli të jetë më i përgjegjshëm ndaj banorëve të tij dhe t'u japë atyre një zë më të fortë? 

Jam plotësisht dakord 

Jam dakord 

Nuk e Di 

Nuk jam dakord 

Nuk jam aspak dakord 

Ju lutemi shpjegoni pse, ose shtoni ndonjë koment tjetër më poshtë 

 
 
 
 

 

Shërbimet e integruara  

2. A jeni dakord që rikthimi i menaxhimit të banesave në Këshill duhet të na ndihmojë të 

plotësojmë nevojat e banorëve në një mënyrë më të integruar? 

Jam plotësisht dakord 

Jam dakord 

Nuk e Di 
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Nuk jam dakord 

Nuk jam aspak dakord 

Ju lutemi shpjegoni pse, ose shtoni ndonjë koment tjetër më poshtë 

 
 
 
 

 

Raporti ndërmjet çmimit dhe cilësisë 

3.  A jeni dakord që shërbimet e strehimit në shtëpi duhet të japin vlerë më të mirë për paratë e 

shpenzuara? 

Jam plotësisht dakord 

Jam dakord 

Nuk e Di 

Nuk jam dakord 

Nuk jam aspak dakord 

Ju lutemi shpjegoni pse, ose shtoni ndonjë koment tjetër më poshtë 

 
 
 
 

 

Përmirësimi i shërbimit  

4. A jeni dakord që integrimi i strehimit dhe shërbimeve të tjera të Këshillit duhet të ndihmojë në 

përmirësimin e shërbimeve dhe rezultateve për banorët? 

Jam plotësisht dakord 

Jam dakord 

Nuk e Di 

Nuk jam dakord 

Nuk jam aspak dakord 

Ju lutemi shpjegoni pse, ose shtoni ndonjë koment tjetër më poshtë 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

E ardhmja e shërbimeve të strehimit 

Pyetja e Pestë 

A jeni dakord që Këshilli duhet t'i transferojë shërbimet e strehimit të ofruara aktualisht nga 

Homes for Haringey sërish nën kontroll të drejtpërdrejtë? 

Jam plotësisht dakord 

Jam dakord 

Nuk e Di 

Nuk jam dakord 

Nuk jam aspak dakord 

Ju lutemi shpjegoni pse, ose shtoni ndonjë koment tjetër më poshtë 

 
 
 
 

 

 

Merrni pjesë në të ardhmen e shërbimeve të strehimit 

Pyetja e Gjashtë 

A dëshironi t'ju kontaktojmë për t'ju informuar se si mund të përfshiheni për të ndihmuar këshillin 

në hartimin dhe krijimin e përmirësimeve të ardhshme në lidhje me shërbimet e strehimit? 

Po - ju lutem më tregoni më shumë se si mund të përfshihem 

Jo - nuk jam i interesuar të përfshihem më shumë për momentin 

 

Në rast se keni nevojë për ndonjë ndihmë ose mbështetje për t'u përfshirë, ose keni ndonjë koment 

tjetër, ju lutemi shpjegoni më poshtë 

 
 
 
 

 

Adresa e emailit 

Numri i telefonit 



 
 

 

 

Formulari për Monitorimin e Barazisë 

 

Monitorimi i barazisë i referohet praktikës së mbledhjes, ruajtjes dhe analizimit të të 

dhënave mbi "karakteristikat e mbrojtura" të banorëve dhe përdoruesve të shërbimeve të 

Këshillit në mënyrë që të maten rezultatet dhe efektiviteti i tij në fushën e barazisë. Në bazë 

të Ligjit për Barazinë 2010, ato përfshijnë: moshën; aftësinë e kufizuar; ricaktimin e seksit; 

martesën dhe partneritetin civil; shtatzëninë dhe periudhën pas lindjes; racën ose 

përkatësinë etnike; fenë ose besimin; seksin; dhe orientimin seksual. Edhe pse nuk është 

përcaktuar me ligj si një karakteristikë e mbrojtur, ne në Haringey gjithashtu e njohim 

ndikimin e thellë dhe të fuqishëm të të ardhurave të ulëta dhe jemi të përkushtuar për të 

përfshirë statusin socio-ekonomik si një karakteristikë të mbrojtur në nivel vendor. 

Mbledhja, analiza dhe përdorimi i informacionit rreth barazisë na ndihmon të kuptojmë se si 

politikat dhe aktivitetet tona ndikojnë në sektorë të ndryshëm të komuniteteve tona dhe na 

ndihmon të identifikojmë raste e pabarazive të cilat mund të kenë nevojë të trajtohen. Ne do 

ta vlerësonim nëse e plotësoni dhe dorëzoni këtë formular. Informacioni që ju jepni në këtë 

formular do të ruhet në konfidencialitetin më të rreptë dhe do të përdoret vetëm për qëllimet 

e treguara më sipër. 

1. Mosha Ju lutem zgjidhni një grup moshë 
Nën 16 vjeç 

17-21       

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  

60-74   

75+ 

Preferoj të mos e them  

 

2. Çfarë e përshkruan më së miri seksin tuaj? Ju lutemi zgjidhni një përgjigje që 

përshkruan më së miri seksin tuaj: 
Mashkull  

Femër 

Unë përdor një term tjetër _____________ (ju lutem specifikoni) 

Preferoj të mos e them 



 
 

 

 

3. A e konsideroni veten si trans? (Trans është një term i përgjithshëm për të 

përshkruar njerëzit, gjinia e të cilëve nuk është e njëjtë ose nuk përputhet me seksin 
që u është caktuar në lindje.) Ju lutemi zgjidhni një përgjigje: 
Po 

Jo 

Preferoj të mos e them 

 

4. Aftësia e kufizuar Në bazë të Ligjit për Barazinë 2010, një person konsiderohet se është 

me aftësi të kufizuar nëse ajo/ai ka një dëmtim fizik ose mendor i cili ka një ndikim 

negativ të konsiderueshëm dhe afatgjatë në aftësinë e saj/tij për të kryer aktivitete 
normale të përditshme.  

 

4a. A jeni një Person Me Aftësi të Kufizuara? Ju lutemi zgjidhni një përgjigje 

Po  

Jo  

Preferoj të mos e them  

 

4b. Në rast se jeni një person me Aftësi të kufizuara, ju lutemi na tregoni se cili nga 

grupet e mëposhtëm të dëmtimeve vlen për ju, ju mund të zgjidhni më shumë se një 
përgjigje: 

Dëmtim i Shikimit  

Dëmtim Fizik 

Person që nuk dëgjon/ Përdorues i Gjuhës së Shenjave Britanike  

Dëmtim i dëgjimit  

Shëndeti mendor /probleme të çrregullimeve mendore/vështirësi në të nxënë / neurodiverse 

Gjendje shëndetësore afatgjatë / dëmtim i fshehur  

Ju lutemi specifikoni  

Preferoj të mos e them  

 

5. Përkatësia etnike Ju lutemi zgjidhni atë që përshkruan më mirë grupin tuaj etnik 

Aziatik apo Britanik Aziatik   

Bangladesh 
Kinez  

Indiane 



 
 

 

Pakistanez  

Çdo prejardhje tjetër Aziatike (ju lutemi specifikoni më poshtë)   

 

Arab ose ndonjë grup tjetër etnik 

Arab ose Britanik Arab  
Ndonjë grup tjetër etnik, ju lutem specifikoni __________________ 

 

I zi ose Britanik i Zi 

Afrikan  
Karaibe 
Çdo prejardhje tjetër e Zezë, ju lutem specifikoni __________________ 

 
I Përzier 

I Bardhë dhe Aziatik  
I Bardhë dhe i Zi Afrikan  

Karaibe e bardhë dhe E Zezë 
Çdo Prejardhje tjetër e Përzier, ju lutem specifikoni __________________ 
 

I Bardhë 

Britanik  

Irlandez  
Cigan/Udhëtar 

Çdo prejardhje tjetër e Bardhë, ju lutem specifikoni __________________ 
 

E Bardhë Tjetër 

Cigan ose Udhëtar Irlandez 

Rom 

Kurde 
Çdo prejardhje tjetër e Bardhë ju lutem specifikoni __________________ 

 

Preferoj ta përshkruaj veten: _______________________ 

Preferoj të mos e them  

 

6. Çfarë e përshkruan më së miri orientimin tuaj seksual? Ju lutemi zgjidhni një përgjigje 

Heteroseksual/I Drejt 

Biseksual 

Gej 

Lezbike 



 
 

 

Preferoj të mos e them 

Unë përdor një term tjetër: (ju lutem specifikoni) _______________________ 

 

7.  Feja Cila është feja juaj ju lutemi shënoni sipas rastit  

Ateist 

Hindu 

Rastafarian 

Budist 

Çifut  

Sikh 

I/E krishterë (përfshirë Kishën e Anglisë, Katolike, Protestante dhe të gjitha emërtimet e 
tjera të Krishtera)  

Mysliman 

Preferoj të mos e them 

Preferojnë ta përshkruaj veten: ______________________   

Asnjë Fe 

 

8. Shtatzënia dhe periudha pas lindjes Ju lutemi zgjidhni një përgjigje 

A jeni shtatzënë? 

Po  

Jo  

Preferoj të mos e them 

 

A keni pasur fëmijë në 12 muajt e fundit?   

Po  

Jo   

Preferoj të mos e them  

 

9. Martesa dhe Partneriteti Civil Ju lutemi zgjidhni atë që ju përshkruan më mirë 

Beqar/e         

I/E martuar 

Bashkë-jetesë 



 
 

 

Partneritet Civil 

I/E ndarë    

I/E divorcuar  

I/E ve  

Preferoj të mos e them 

10. Cila është gjuha juaj e preferuar? Ju lutemi zgjidhni atë që përshkruan më së miri 

gjuhën tuaj të preferuar  
 

Shqip      

Arabisht 

Bullgarisht 

Anglisht     

Frëngjisht   

Greqisht    

Kurde,  

Polonisht    

Portugalisht    

Rumanisht  

Somaleze    

Spanjisht  

Turqisht    

Twi    

Jidish  

Çdo gjuhë tjetër (ju lutem specifikoni):__________________________________ 

 

Faleminderit për plotësimin dhe dorëzimin e këtij formulari. 

 


