
 
 

Консултация относно предложението за връщане на услугите „Хоумс фор Харингей“ под 

пряк контрол на община Харингей 

Понеделник, 23 август - неделя, 17 октомври 2021 г. 

През 2006 г. община Харингей създаде „Хоумс фор Харингей“ /*в превод „Домове за 

Харингей“/, независима организация за управление (ALMO), която да управлява и поддържа 

15 000 общински жилища и близо 5000 притежавани от общината имота. Гордеем се с 

работата, която „Хоумс фор Харингей“ извърши през последните 15 години. Въпреки това, тъй 

като общината пое ангажимент да построи най-малко 3000 нови общински жилища до 2032 г., 

ние вярваме, че сега моментът е подходящ да се консултираме с жителите относно връщането 

на жилищните услуги под прякото управление на общината. 

Искаме да координираме услугите по управление и поддръжка на жилища по-тясно с нашето 

директно предоставяне на нови жилища. Искаме също така да обединим жилищните и други 

спешни услуги на общината, за да задоволим по-добре потребностите на жителите. Много 

услуги вече се интегрират, за да осигурят по-голяма яснота и улеснение и да разрешават 

проблемите на жителите бързо и лесно. 

Предложението ни за връщане на „Хоумс фор Харингей“ обратно към общината се основава на 

четири основни причини - ясна отчетност, обединени услуги, съотношение цена-качество и 

подобряване на услугите. По-надолу в тази брошура ние ги излагаме подробно. Вашите 

възгледи са много важни и искаме да чуем отзивите Ви, преди да бъдат направени каквито и 

да било промени. 

През месец юли 2021 г. кабинетът на община Харингей реши да се консултира с наемателите и 

лизингополучателите относно тази предложена промяна в управлението на жилищата. 

Можете да прочетете копие от документацията на кабинета на 

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

 

МОЖЕ ДА ИЗЛОЖИТЕ СВОЕТО МНЕНИЕ ЧРЕЗ: 

• попълване на въпросника и връщането му в приложения плик, който не изисква пощенска 

такса 

• попълване на въпросника онлайн на: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• изпращане на Вашите коментари по имейл на: hfhproposition@haringey.gov.uk  

• посещение на едно от нашите онлайн събития за ангажиране и споделяне на Вашите 

възгледи в понеделник, 6 септември, сряда, 22 септември или събота, 2 октомври 2021 г. 

Намерете повече информация за това как да се присъедините към тези събития на: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

Ако имате нужда от достъп до материалите в различен формат или език, моля, свържете се с 

екипа по имейл: hfhproposition@haringey.gov.uk  

Всички коментари трябва да бъдат получени до неделя, 17 октомври 2021 г. 
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Нашите цели и предложения 

Община Харингей предлага да се прекрати договорът за управление с „Хоумс фор Харингей“ и 

жилищните услуги да се върнат под пряк контрол на общината. 

На практика това означава: 

• общината ще остане Ваш наемодател 

• ще продължите да плащате наем или такси за обслужване, както до сега 

• същият персонал ще управлява и ремонтира Вашия дом и ще Ви подпомага 

• общината ще отговаря директно на заявки за услуги и ще разрешава всякакви жалби 

• жилищният персонал ще работи по-тясно заедно с други служители на съвета 

Предлагаме тази промяна поради четири основни причини: 

1. Ясна отчетност  

Общината е законният наемодател на над 20 000 наематели и лизингополучатели. След 

трагедията с блока Гренфел нашите правни отговорности са по-тясно фокусирани, като новите 

правила за безопасност на сградите превръщат общината в „отговорно лице“. По-строгото 

жилищно регулиране ще върне инспекциите на общинските наемодателите от страна на 

Регулатора за социални жилища. Общината приема това много сериозно и затова искаме да си 

върнем пряката отговорност за управление на домовете ви. Ще се погрижим тази услуга да 

бъде добре финансирана и добре управлявана, с ясна линия за отчитане чрез старши 

общински мениджъри до избрани политици. 

Община Харингей приема сериозно ролята си на наемодател на жилища и искаме да 

демонстрираме ангажираността и отчетността си пред нашите жители, като си върнем 

директния контрол върху жилищния фонд. Важна част от това ще бъде осигуряването на по-

голямо право на глас за жителите относно начина, по който домовете ви се управляват и 

поддържат. Искаме да работим с жителите, за да проектираме и създадем нови начини да 

изказвате мнението си, като поведете директен диалог с персонала на общината и избраните 

политици. Това ще съответства на начина, по който общината ангажира и включва общностите 

в района, за да имате реален принос в начина, по който услугите са проектирани и доставени. 

2. Обединени услуги 

Общината вижда връщането на контрола като възможност за обединяване на жилищните 

услуги с други, на които нашите жители разчитат в ежедневието си. 

Например, сигурен и защитен дом може да помогне на семействата и уязвимите възрастни да 

получат нужните грижи и подкрепа. Жилищният персонал може да бъде първият, който ще 

подсигури правилната подкрепа за хората, преживели домашно насилие или 

противообществено поведение, и след това бързо ще осигури правилната помощ и подкрепа 

за тях. Вероятно можете да се сетите за други примери, при които обединената помощ от 

жилищни и други услуги би Ви помогнала. 



 
Започваме да изследваме широк спектър от възможности за интегриране на услуги: 

• помагане на семейства и самотни хора, когато са заплашени от бездомност 

• справяне с престъпната дейност и противообщественото поведение в общинските 

квартали 

• поддържане на чисти квартали, събиране на боклук, косене на трева, управление на 

игралните площадки 

• извършване на ремонти, подобрения и опазване на сградите 

• консултиране и включване на жителите 

 

3. Съотношение цена-качество 

Ръководенето на отделна организация за управление на домовете ви може да е свързано с  

допълнителни разходи. Например наличието на отделни екипи, които да се грижат за ИТ или 

Човешки ресурси, и наличието на общински екип, който следи какво прави „Хоумс фор 

Харингей“. Обединяването на жилищни и други общински услуги ще елиминира дублирането 

и ще спести време, усилия и енергия. Смятаме, че вътрешните услуги могат да бъдат по-

ефективни и да освободят пари за подобряване на домовете и кварталите ви. 

 

4. Подобряване на услугите 

Общината желае да подобри резултатите за жителите по отношение на жилищните и други 

услуги, чрез по-ефективна подкрепа за отделни индивиди, семейства и общности. Връщането 

на „Хоумс фор Харингей“ към общината ще съчетае начина, по който предоставяме услуги и 

как трансформираме нашата организация; например чрез по-добро използване на новите 

технологии и подпомагане на нашия персонал да работи по нови начини. Вярваме, че 

увеличеното право на глас на жителите, включително участието Ви в съвместно изготвяне на 

жилищни услуги, ще доведе до повишена удовлетвореност на клиентите. Отново ще се 

свържем с Вас, за да ви разкажем повече за това как можете да участвате, когато започнем да 

разработваме нови начини за ангажиране на жителите в начина, по който се ръководят 

услугите в бъдеще. 

---- 

Въпросник за консултация  

Вашите данни и възгледи относно предложенията за връщане на „Хоумс фор Харингей“ под 

пряк контрол на община Харингей 

• попълване на въпросника и връщането му в приложения плик, който не изисква пощенска 

такса 

• попълване на въпросника онлайн на: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• изпращане на Вашите коментари по имейл на: hfhproposition@haringey.gov.uk  

• посещение на едно от нашите онлайн събития за ангажиране и споделяне на Вашите 

възгледи в понеделник, 6 септември, сряда, 22 септември или събота, 2 октомври 2021 г. 

Намерете повече информация за това как да се присъедините към тези събития на: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
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Ако имате нужда от достъп до материалите в различен формат или език, моля, свържете се с 

екипа по имейл: hfhproposition@haringey.gov.uk или се обадете на номер xxxxx xxxxxxx 

Всички коментари трябва да бъдат получени до неделя, 17 октомври 2021 г. 

 

ВАШИТЕ ВЪЗГЛЕДИ 

За Вас 

Вашето име 

Вашият адрес 

Вие сте: 

- общински наемател с дългосрочен договор за наем 

- лизингополучател, който е жител 

- лизингополучател, който не е жител 

- общински наемател с краткосрочен договор за наем 

- друго (моля, уточнете) 

Ясна отчетност  

1. Съгласни ли сте, че възвръщането на директния контрол върху жилищата би 

трябвало да гарантира, че общината ще се отчита повече пред своите жители и ще 

им даде по-голямо право на глас? 

Напълно сън съгласен/а  

Съгласен/а съм 

Не знам 

Не съм съгласен/а 

Напълно съм съгласен/а 

Моля, обяснете защо или добавете по-долу други коментари  

 
 
 
 

 

Обединени услуги  

2. Съгласни ли сте, че връщането на управлението на жилищата обратно на общината би 

трябвало да ни помогне да задоволим потребностите на жителите по по-обединен начин? 

Напълно сън съгласен/а  

Съгласен/а съм 
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Не знам 

Не съм съгласен/а 

Напълно съм съгласен/а 

Моля, обяснете защо или добавете по-долу други коментари  

 
 
 
 

 

 

 

 

Съотношение цена-качество 

3.  Съгласни ли сте, че общинските жилищни услуги би трябвало да осигуряват по-добра 

стойност за вложените пари? 

Напълно сън съгласен/а  

Съгласен/а съм 

Не знам 

Не съм съгласен/а 

Напълно съм съгласен/а 

Моля, обяснете защо или добавете по-долу други коментари  

 
 
 
 

 

Подобряване на услугите 

4. Съгласни ли сте, че интегрирането на жилищните и други услуги на общината трябва да 

спомогне за подобряване на услугите и резултатите за жителите? 

Напълно сън съгласен/а  

Съгласен/а съм 

Не знам 

Не съм съгласен/а 

Напълно съм съгласен/а 



 
Моля, обяснете защо или добавете по-долу други коментари  

 
 
 
 

 

 

Бъдещето на жилищните услуги 

Въпрос пет 

Съгласни ли сте, че общината трябва да прехвърли обратно жилищните услуги, 

предоставяни понастоящем от „Хоумс фор Харингей“, под пряк контрол? 

Напълно сън съгласен/а  

Съгласен/а съм 

Не знам 

Не съм съгласен/а 

Напълно съм съгласен/а 

Моля, обяснете защо или добавете по-долу други коментари  

 
 
 
 

 

 

Останете ангажирани в бъдещето на жилищните услуги 

Въпрос шест 

Желаете ли да се свържат с Вас относно начина, по който можете да се включите, за да 

помогнете на общината да проектира и да изготви бъдещи подобрения в жилищните 

услуги? 

Да - моля, кажете ми повече за това как мога да участвам 

Не - в момента не се интересувам от по-активно участие 

 

Ако имате нужда от помощ или подкрепа, за да участвате, или имате други коментари, моля, 

обяснете по -долу 

 
 



 
 
 

 

Електронна поща 

Телефонен номер 

 

 

 

Формуляр за мониторинг на равенството 

 

Мониторингът на равенството се отнася до практиката на събиране, съхраняване и 

анализиране на данни за защитените характеристики на общинските жители и потребители 

на услуги, за да се измери осигуряването на равенство и ефективност от страна на общината. 

Съгласно Закона за равенството от 2010 г., те включват: възраст; увреждане; смяна на пола; 

брак и гражданско партньорство; бременност и майчинство; раса или етническа 

принадлежност; религия или вяра; пол; и сексуална ориентация. Въпреки че не е посочено в 

законодателството като защитена характеристика, в Харингей ние също признаваме 

дълбоките и обхватни последици от ниските доходи и се ангажираме да включим социално-

икономическия статус като местни защитени характеристики. 

Събирането, анализирането и използването на информация за равенството ни помага да 

разберем как нашите политики и дейности засягат различни части от нашите общности и ни 

помага да идентифицираме всички неравенства, които може да се наложи да бъдат 

преодолени. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните и върнете този формуляр. 

Информацията, която предоставяте във формуляр, ще се съхранява при най-строга 

поверителност и ще се използва единствено за горепосочените цели. 

 

1. Възраст Моля, посочете една възрастова група 

Под 16 

17-21       

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  

60-74   

Над 75 



 
Предпочитам да не отговарям 

 

2. Кое най-точно определя Вашия пол? Моля, изберете един отговор, който най-точно 

определя Вашия пол: 

Мъж 

Жена 

Използвам друг термин _____________ (моля, уточнете) 

Предпочитам да не отговарям 

 

3. Смятате ли се за транс? („Транс“ е общ термин, който описва хора, чийто пол не е 

същият или не отговаря на пола, който им е определен при раждането.) Моля, 

изберете един отговор: 

Да 

Не 

Предпочитам да не отговарям 

 

4. Увреждане Съгласно Закона за равенството от 2010 г. се счита, че дадено лице е с 

увреждане, ако то има физическо или психическо увреждане със съществен и 

дългосрочен неблагоприятен ефект върху способността му да извършва нормални 

ежедневни дейности. 

 
4a. Вие човек с увреждане ли сте? Моля, изберете един отговор 

Да  

Не 

Предпочитам да не отговарям 

 

4b. Ако сте човек с увреждане, моля, кажете ни коя от следните групи с увреждания се 

отнася за Вас, може да изберете повече от един отговор: 

Зрително увреждане 

Физическо увреждане 

Ползвате британския език на глухонемите  

Слухово увреждане 

Психическо здраве / психически стрес / обучителни затруднения / невродиверсия 

Дълготрайно заболяване/ скрито увреждане 



 
Моля, уточнете 

Предпочитам да не отговарям 

 

5. Етнически произход Моя, изберете това, което най-точно описва Вашата етническа група 

Азиатска или британска азиатска    

Бангладешка  

Китайска 

Индийска 

Пакистанска  

Друг азиатски произход (моля, уточнете по-долу) 

 

Арабска или друга етническа група 

Арабска или британска арабска 

Друга етническа група  моля, уточнете __________________ 

 

Чернокожа или британска чернокожа 

Африканска 

Карибска  

Друг чернокож етнически произход  моля, уточнете __________________ 

 

Смесена 

Европеидна и азиатска 

Европеидна и чернокожа африканска 

Европеидна и чернокожа карибска 

Друг смесен произход  моля, уточнете __________________ 

 

Европеидна 

Британска 

Ирландска  

Номадска 

Друг европеиден етнически произход  моля, уточнете __________________ 

 

Друга европеидна 

Ирландска номадска 

Ромска 

Кюрдска  

Друг европеиден смесен етнически произход  моля, уточнете __________________ 

 

Предпочитам сам/а да се определям като: _______________________ 



 
Предпочитам да не отговарям  

 

6. Кое най-точно описва Вашата сексуална ориентация? Моля, изберете един отговор 

Хетеросексуална  

Бисексуална  

Гей 

Лесбийка  

Предпочитам да не казвам 

Аз използвам различен термин (моля, уточнете ) _______________________ 

 

 

7. Религия Каква е Вашата религия моля, отбележете приложимото  

Атеизъм  

Индуизъм  

Растафарианство  

Будизъм  

Еврейство  

Сикхизъм  

Християнство (включително Англиканска църква, католицизъм, протестантство и други 

християнски деноминации)  

Мюсюлманство  

Предпочита да не отговарям  

Предпочитам сам/а да се определям като: ______________________   

Без религия 

 

8. Бременност и майчинство Моля, изберете един отговор 

Бременна ли сте? 

Да  

Не   

Предпочитам да не отговарям 

 



 
Раждала ли сте през изминалите 12 месеца?   

Да  

Не  

Предпочитам да не отговарям  

 

9. Брак и гражданско партньорство Моля, изберете това, което най-точно Ви описва   

Необвързан/а  

Женен/ омъжена 

Съвместно съжителство 

Гражданско партньорство 

Разделени  

Разведени 

Вдовец/ вдовица  

Предпочитам да не отговарям 

10. Кой е Вашият предпочитан език? Моля, изберете това, което най-добре описва Вашия 

предпочитан език    

 

Албански 

Арабски  

Български  

Английски 

Френски 

Гръцки 

Кюрдски  

Полски 

Португалски 

Румънски 

Сомалийски 

Испански 

Турски  

Туи 



 
Идиш 

Друг език (моля, уточнете):__________________________________ 

 

Благодарим Ви, че попълнихте и изпратихте обратно този формуляр. 

 


