
 
 

Konsultacje w sprawie propozycji, aby oddać usługi Homes for Haringey z powrotem pod 

bezpośrednią kontrolę Rady Haringey  

Poniedziałek 23 sierpnia  – niedziela  17 października 2021 r. 

W 2006 r. Rada Haringey utworzyła spółdzielnię Homes for Haringey, Arms-Length Management 

Organisation (ALMO), w celu zarządzania i utrzymywania 15 000 domów należących do Rady i  

prawie 5 000 nieruchomości, których rada jest właścicielem. Jesteśmy dumni z pracy wykonanej 

przez spółdzielni Homes for Haringey w ciągu ostatnich 15 lat.  Jednakże, ponieważ Rada 

zobowiązała się do zbudowania co najmniej 3 000 nowych domów komunalnych do 2032 r., 

uważamy, że jest to właściwy czas, aby skonsultować  się z mieszkańcami w sprawie przywrócenia 

usług mieszkaniowych pod bezpośrednie kierownictwo Rady. 

Chcemy bardziej dostosować usługi zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych bezpośrednio z 

dostarczaniem nowych domów.  Chcemy również połączyć mieszkalnictwo i inne podstawowe usługi 

Rady, aby lepiej zaspokoić potrzeby mieszkańców. Wiele innych usług zostało już połączonych, aby 

zapewnić większą przejrzystość i aby je uprościć oraz aby móc szybko i łatwo rozwiązywać problemy 

mieszkańców.   

Nasza propozycja, aby oddać usługi Homes for Haringey z powrotem pod bezpośrednią kontrolę 

Rady Haringey opiera się na czterech kluczowych powodach – przejrzysta odpowiedzialność, 

połączenie usług,  dobry stosunek jakości do ceny i poprawa jakości usług. W dalszej części tej 

broszury  przedstawiliśmy te kluczowe powody bardziej szczegółowo. Państwa opinia jest dla nas 

bardzo ważna,  dlatego czekamy na Państwa komentarze zanim zostaną przeprowadzone 

jakiekolwiek zmiany. 

W lipcu 2021 r. Zarząd Rady Haringey postanowił skonsultować się z najemcami i dzierżawcami w 

sprawie proponowanej zmiany w zarządzaniu mieszkaniami. Kopia dokumentu zarządu Rady jest 

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

 

MOGĄ SIĘ PAŃSTWO PODZIELIĆ OPINIĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

• Wypełniając kwestionariusz i odsyłając go w bezpłatnej załączonej kopercie 

• Wypełniając kwestionariusz online na stronie: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

• Wysyłając swoje komentarze na adres: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Biorąc udział i dzieląc się swoimi opiniami podczas jednego z naszych spotkań online, które 

odbędą się w poniedziałek 6 września, środę 22 września lub sobotę 2 października 2021. Więcej 

informacji o tym, jak wziąć udział w tych spotkaniach, można znaleźć na stronie: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Jeśli chcą państwo uzyskać dostęp do materiałów w innym formacie lub języku, prosimy o kontakt z 

zespołem wysyłając e-mail:  hfhproposal@haringey.gov.uk  

Wszystkie opinie należy przekazać do niedzieli 17 października 2021 r. 

http://www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662
http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk
http://stronie:%20www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
http://stronie:%20www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
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Nasze cele i propozycja 

Rada Haringey proponuje, aby zakończyć umowę o zarządzanie domami ze spółdzielnią Home for 

Haringey z Domów dla Haringey i oddać usługi świadczone przez Homes for Haringey z powrotem 

pod bezpośrednią kontrolę Rady Haringey. 

W praktyce będzie to oznaczać: 

• Rada nadal będzie właścicielem Państwa domu 

• Nadal będą Państwo płacić czynsz lub opłaty za usługi, tak jak płacą Państwo teraz 

• Ten sam personel będzie zarządzać i naprawiać Państwa dom i udzielać wsparcia 

• Rada będzie bezpośrednio udzielać odpowiedzi na wnioski dot. usług i będzie rozpatrywać 

wszelkie skargi 

• Pracownicy działu mieszkalnictwa będą ściślej współpracować z innymi pracownikami rady 

Proponujemy tę zmianę z czterech kluczowych powodów: 

1. Przejrzysta odpowiedzialność 

Rada jest prawnym właścicielem domów należących do ponad 20 000 najemców i dzierżawców. Od 

czasu tragedii Grenfell Tower, nasze obowiązki prawne zostały zaostrzone i po wprowadzeniu 

nowych zasad bezpieczeństwa budowlanego, Rada stała się "osobą odpowiedzialną".  Zaostrzenie 

przepisów mieszkaniowych przywróci kontrole właścicieli nieruchomości komunalnych przez 

inspektorów Regulatora Budownictwa Komunalnego. Rada traktuje to bardzo poważnie, dlatego też 

chcemy wziąć z powrotem bezpośrednią odpowiedzialność za zarządzanie naszymi domami.  

Zadbamy  o to, aby ta usługa otrzymała odpowiednie zasoby i była dobrze zarządzana, z jasną linią 

kierowniczą poprzez starszych rangą kierowników rady do wybranych polityków. 

Rada Haringey traktuje swoją rolę jako właściciela mieszkań poważnie i chcemy wykazać nasze 

zaangażowanie i odpowiedzialność wobec naszych mieszkańców poprzez odzyskanie bezpośredniej 

kontroli nad naszymi zasobami mieszkaniowymi.  Ważną częścią tego będzie danie silniejszego głosu 

dla mieszkańców, aby zrozumieć  w jaki sposób domy powinny być zarządzane i utrzymywane. 

Chcemy współpracować z mieszkańcami, aby zaprojektować i stworzyć nowe sposoby dzielenia się 

opiniami, umożliwiając Państwo bezpośredni dialog z pracownikami rady i wybranymi politykami. 

Będzie to zgodne z tym, jak rada współpracuje z i angażuje społeczności w całej dzielnicy, tak aby 

mogli Państwo mieć rzeczywisty wkład w sposób, w jaki usługi są projektowane i dostarczane. 

2. Połączenie usług 

Rada postrzega przejęcie kontroli jako okazję do przyłączenia usług mieszkaniowych z innymi 

usługami, na których polegają nasi mieszkańcy w codziennym życiu.   

Na przykład bezpieczny dom może pomóc rodzinom i osobom dorosłym znajdującym się w trudnej 

sytuacji uzyskać potrzebną im opiekę i wsparcie.  Pracownicy mieszkalnictwa mogą jako pierwsi 

uzyskać odpowiednie wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej lub zachowań 

antyspołecznych, a następnie szybko uzyskać odpowiednią pomoc i wsparcie.  Prawdopodobnie 

będą Państwo mogli pomyśleć o innych przykładach, gdzie połączenie usług mieszkaniowych z 

innymi usługami będzie dla Państwa pomocne.  

Zaczynamy badać szeroki zakres możliwości integracji usług: 



 
 

• Wspieranie rodzinom i osobom samotnym, gdy są zagrożone ryzykiem bezdomności 

• Zwalczanie działalności przestępczej i zachowań antyspołecznych na osiedlach rady 

• Utrzymanie osiedli Rady w czystości, zbieranie śmieci, koszenie trawy, zarządzanie 

przestrzenią do zabaw 

• Naprawy, ulepszania  i dbanie o bezpieczeństwo budynków 

• Doradztwo i zaangażowanie mieszkańców 

 

3. Dobry stosunek jakości do ceny  

Prowadzenie oddzielnej organizacji do zarządzania domami może oznaczać dodatkowe koszty.  Na 

przykład, mając oddzielne zespoły opiekujące się infrastrukturą lub kadrami oraz posiadanie zespołu 

Rady, który sprawuje nadzór nad czynnościami spółdzielni Homes for Haringey. Łącząc 

mieszkalnictwo z innymi usługami Rady pomoże nam pozbyć się powielania zadań i zaoszczędzi czas,  

wysiłek  i energię.  Uważamy, że prowadzenie usług z siedziby Rady może być bardziej wydajne i 

pozwoli na wydanie zaoszczędzonych środków finansowych na poprawę naszych domów i osiedli. 

 

4. Poprawa jakości usług 

Rada chce poprawić warunki dla mieszkańców pod kątem usług mieszkaniowych jak i innych usług, 

wspierać mieszkańców,  rodziny i społeczności w sposób bardziej skuteczny. Oddanie usług Homes 

for Haringey z powrotem pod bezpośrednią kontrolę Rady połączy sposób, w jaki świadczymy usługi i 

jak przekształcamy naszą organizację; na przykład poprzez lepsze wykorzystanie nowych technologii i 

wspieranie naszych pracowników w wykonywaniu pracy w nowy sposób. Wierzymy, że wzmocniony 

głos mieszkańców, w tym zaangażowanie Państwa w współtworzenie usług mieszkaniowych 

doprowadzi do zwiększenia satysfakcji klienta. Skontaktujemy się z Państwem ponownie, aby 

powiedzieć Państwu więcej o tym, w jaki sposób mogą Państwo być zaangażowani, gdy zaczniemy 

opracowywać nowe sposoby angażowania mieszkańców w sposób świadczenia usług w przyszłości. 

---- 

Kwestionariusz konsultacyjny 

Państwa dane i opinie w sprawie propozycji, aby oddać usługi Homes for Haringey z powrotem 

pod bezpośrednią kontrolę Rady Haringey  

• Wypełniając kwestionariusz i odsyłając go w bezpłatnej załączonej kopercie 

• Wypełniając kwestionariusz online na stronie: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

• Wysyłając swoje komentarze na adres: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Biorąc udział i dzieląc się swoimi opiniami podczas jednego z naszych spotkań online, które 

odbędą się w poniedziałek 6 września, środę 22 września lub sobotę 2 października 2021. Więcej 

informacji o tym, jak wziąć udział w tych spotkaniach, można znaleźć na stronie: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Jeśli chcą państwo uzyskać dostęp do materiałów w innym formacie lub języku, prosimy o kontakt z 

zespołem wysyłając e-mail:  hfhproposal@haringey.gov.uk lub dzwoniąc pod numer  xxxxx  xxxxxxx 

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk
http://stronie:%20www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
http://stronie:%20www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
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Wszystkie opinie należy przekazać do niedzieli 17 października 2021 r. 

 

PAŃSTWA OPINIE 

O Tobie 

Imię i nazwisko 

Twój adres 

Czy jesteś: 

- Najemcą na podstawie zabezpieczonej umowy o najem (secure tenancy) 

- Dzierżawcą rezydentem 

- Dzierżawca niebędący rezydentem 

- Najemcą na podstawie niezabezpieczonej umowy o najem (non-secure tenancy) 

- Inne (proszę określić) 

Przejrzysta odpowiedzialność 

1. Czy zgadzają się Państwo, że odzyskanie bezpośredniej kontroli nad mieszkalnictwem 

powinno zapewnić, że Rada będzie bardziej odpowiedzialna przed swoimi mieszkańcami i 

mieszkańcy będą mieć silniejszy głos? 

Zdecydowanie zgadzam się 

Zgadzam się 

Nie wiem 

Nie zgadzam się 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

Proszę wyjaśnić, dlaczego lub dodać inne komentarze, poniżej 

 
 
 
 

 

Połączenie usług  

2. Czy zgadzają się Państwo, że przywrócenie zarządzania mieszkalnictwem do Rady powinno 

pomóc nam w bardziej połączonym sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców? 

Zdecydowanie zgadzam się 

Zgadzam się 

Nie wiem 



 
 

Nie zgadzam się 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

Proszę wyjaśnić, dlaczego lub dodać inne komentarze, poniżej 

 
 
 
 

 

Dobry stosunek jakości do ceny 

3.  Czy zgadzają się Państwo, że przywrócenie zarządzania mieszkalnictwem do Rady powinno 

zapewniać lepszy stosunek jakości do ceny? 

Zdecydowanie zgadzam się 

Zgadzam się 

Nie wiem 

Nie zgadzam się 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

Proszę wyjaśnić, dlaczego lub dodać inne komentarze, poniżej 

 
 
 
 

 

Poprawa jakości usług  

4. Czy zgadzają się Państwo, że integracja mieszkalnictwa i innych usług Rady powinna przyczynić 

się do poprawy jakości usług i warunków dla mieszkańców? 

Zdecydowanie zgadzam się 

Zgadzam się 

Nie wiem 

Nie zgadzam się 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

Proszę wyjaśnić, dlaczego lub dodać inne komentarze, poniżej 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszłość usług mieszkaniowych 

Pytanie piąte 

Czy zgadzają się Państwo, że Rada powinna oddać usługi mieszkaniowe obecnie świadczone przez 

Homes for Haringey z powrotem pod bezpośrednią kontrolę Rady? 

Zdecydowanie zgadzam się 

Zgadzam się 

Nie wiem 

Nie zgadzam się 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

Proszę wyjaśnić, dlaczego lub dodać inne komentarze, poniżej 

 
 
 
 

 

 

Zaangażowanie w przyszłość usług mieszkaniowych 

Pytanie szóste 

Czy chcą Państwo, abyśmy skontaktowali się z Państwem w sprawie tego, w jaki sposób mogą się 

Państwo zaangażować się we wspieranie Rady w projektowaniu i wprowadzaniu ulepszeń w 

przyszłości usług mieszkaniowych? 

Tak – proszę mi powiedzieć więcej o tym, jak mogę być zaangażowany 

Nie – nie jestem zainteresowany większym zaangażowaniem w tej chwili 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia, aby być zaangażowanym lub mieć inne uwagi, wyjaśnij 

poniżej 



 
 

 
 
 
 

 

Adres e-mail 

Numer telefonu 

 

 

Formularz monitorowania równości 

Monitorowanie równości odnosi się do praktyki gromadzenia, przechowywania i analizowania 

danych dotyczących "chronionych cech" mieszkańców i osób korzystających z usług Rady w celu 

pomiaru efektywności i skuteczności w zakresie równości. Zgodnie z Ustawą o równości z 2010 r. 

chronione cechy obejmują: wiek; niepełnosprawność; zmianę płci; małżeństwa i związki partnerskie; 

ciążę i macierzyństwo; rasę lub pochodzenie etniczne; religię lub wyznanie; płeć; orientację 

seksualną. Chociaż w prawodawstwie nie stwierdzono jej jako chronionej cechy, w Haringey 

uznajemy również głębokie i dalekosiężne skutki niskich dochodów i zobowiązaliśmy się do 

uwzględnienia statusu społeczno-gospodarczego jako lokalnej cechy chronionej. 

Gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie informacji o równości pomaga nam zrozumieć, w jaki 

sposób nasze zasady i działania wpływają na różne sekcje naszych społeczności i pomaga nam 

zidentyfikować wszelkie nierówności, które mogą wymagać rozpatrzenia. Będziemy wdzięczni za 

wypełnienie i zwrócenie niniejszego formularza. Informacje podane przez Państwa w tym formularzu 

będą traktowane jako ściśle poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w celach określonych powyżej. 

1. Wiek Proszę  wybrać jedną grupę wiekową 

Poniżej 16 roku życia 

17-21       

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  

60-74   

75+ 

Wolę nie ujawniać  

 



 
 

2. Prosimy jak najlepiej opisać Państwa płeć? Wybierz  jedną odpowiedź, która najlepiej opisuje 

Twoją płeć: 

Mężczyzna  

Kobieta 

Używam innego terminu ______________ (proszę określić) 

Wolę nie ujawniać  

3. Czy uważasz się za ‘trans’?  (‘Trans’ jest terminem opisującym osoby, których płeć nie jest taka 

sama, lub nie czują się wygodnie z płcią, którą przypisano, kiedy się urodzili). Wybierz  jedną 

odpowiedź: 

Tak 

Nie 

Wolę nie ujawniać  

4. Niepełnosprawność Zgodnie z Ustawą o równości z 2010 r., osoba jest uważana za 

niepełnosprawną, jeśli ma upośledzenie fizyczne lub umysłowe, które ma istotny i 

długoterminowy negatywny wpływ na jej zdolność do wykonywania normalnych codziennych 

czynności.  

 

4a. Czy jest Pan/ Pani osobą niepełnosprawną? Wybierz  jedną odpowiedź 

Tak  

Nie  

Wolę nie ujawniać  

 

4b. Jeśli jest Pan/ Pani osobą niepełnosprawną, prosimy wskazać, które z następujących grup 

upośledzenia mają zastosowanie do Pana/ Pani sytuacji, można wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź: 

Upośledzenie wzroku  

Upośledzenie fizyczne 

Głuchota / użytkownik brytyjskiego języka migowego  

Upośledzenie słuchu  

Zdrowie psychiczne / problemy z zaburzeniami psychicznymi / trudności w uczeniu się / 

neuroróżnorodność 

Długotrwała choroba / ukryte upośledzenie  

Proszę określić  



 
 

Wolę nie ujawniać  

 

5. Pochodzenie etniczne Proszę  wybrać pochodzenie etniczne, które najlepiej opisuje Państwa 

grupę etniczną 

 

Azjata lub Azjata Brytyjczyk  

Banglijczyk 

Chińczyk 

Hindus 

Pakistańczyk  

Wszelkie inne pochodzenie azjatyckie (proszę określić poniżej)   

 

Arab lub jakakolwiek inna grupa etniczna 

Arab lub Arab Brytyjczyk  

Wszelkie inne grupy etniczne, proszę określić ________________ 

 

Czarny lub Czarny Brytyjczyk 

Afrykanin  

Karaib 

Wszelkie inne Czarne pochodzenie, proszę określić __________________ 

 
Mieszane 

Biały i Azjata  

Biały i Czarny Afrykanin  

Białe i Czarny Karaib 

Wszelkie inne mieszane pochodzenie, proszę określić _____________________ 

 
Białe 

Brytyjczyk  

Irlandczyk 

Cygan/Podróżnik 

Wszelkie inne Białe pochodzenie, proszę określić __________________ 

 

Białe Inne 

Cygan lub Irlandzki podróżnik 

Roma 

Kurd 

Wszelkie inne Białe pochodzenie proszę określić _____________________ 

 



 
 

Wolę samodzielnie opisać: ____________ 

Wolę nie ujawniać  

 

6. Co najlepiej opisuje Państwa orientację seksualną? Wybierz  jedną odpowiedź 

Heteroseksualne 

Biseksualne 

Gej 

Lesbijka 

Wolę nie ujawniać  

Używam innego terminu: (proszę określić) ___________ 

 

7.  Religia Jaka jest twoja religia proszę zaznaczyć odpowiednie pole 

Ateista 

Hindus 

Rastafarianin  

Buddysta 

Żyd  

Sikh 

Chrześcijanin (w tym Kościół anglikański, katolicki, protestancki i wszystkie inne wyznania 

chrześcijańskie)  

Muzułmanin 

Wolę nie ujawniać  

Wolę samodzielnie opisać: ____________   

Brak religii 

 

8. Ciąża i macierzyństwo Proszę  wybrać jedną odpowiedź 

Czy jesteś w ciąży? 

Tak  

Nie  

Wolę nie ujawniać  

 



 
 

Czy urodziłaś dziecko w ciągu ostatnich 12 miesięcy?   

Tak  

Nie   

Wolę nie ujawniać  

 

9. Małżeństwo i partnerstwo cywilne Proszę wybrać co najlepiej opisuje Państwa sytuację 

Stan wolny 

W związku małżeńskim 

Mieszkający/ a z partnerem  

Partnerstwo cywilne 

W separacji 

Rozwiedziony /a 

Wdowiec/ wdowa 

Wolę nie ujawniać  

10. Jaki jest Twój preferowany język? Proszę wybrać język, który najlepiej opisuje preferowany 

język 

 
Albański      

Arabski 

Bułgarski 

Angielski     

Francuski   

Grecki    

Kurdyjski  

Polski    

Portugalski    

Rumuński  

Somalijski    

Hiszpański  

Turecki    

Twi    



 
 

Jidysz  

Wszelki inny język (proszę określić):_____ 

 

Dziękujemy za wypełnienie i zwrócenie tego formularza. 

 


