
 
 
Consultare cu privire la propunerea de a readuce serviciile Homes for Haringey înapoi sub 

controlul direct al Consiliului din Haringey 

luni 23 august - duminică 17 octombrie 2021 

În 2006, Consiliul din Haringey a înființat Homes for Haringey, o organizație non-profit de tip ALMO 

(Arms-Length Management Organisation), pentru a gestiona și întreține cele 15.000 de locuințe 

sociale și aproape 5.000 de proprietăți pe care consiliul le deține integral. Suntem mândri de 

activitatea depusă de Homes for Haringey în ultimii 15 ani. Cu toate acestea, având în vedere 

angajamentul consiliului de a construi cel puțin 3.000 de locuințe sociale noi până în 2032, 

considerăm că este momentul potrivit să consultăm locuitorii cu privire la readucerea serviciilor 

locative înapoi sub administrarea directă a consiliului.  

Vrem să aliniem mai îndeaproape serviciile de gestionare și întreținere a locuințelor cu programul 

nostru de furnizare directă de locuințe noi. De asemenea, dorim să grupăm serviciile locative cu alte 

servicii din linia întâi ale consiliului, pentru a satisface mai bine nevoile rezidenților. Multe servicii 

sunt deja integrate pentru a asigura mai multă claritate și simplitate și pentru a rezolva rapid și ușor 

problemele rezidenților. 

Propunerea noastră de a readuce pe plan intern Homes for Haringey se bazează pe patru motive 

cheie - responsabilitate clară, servicii coordonate, raport bun calitate-preț și îmbunătățirea 

serviciilor. Acestea sunt prezentate mai în detaliu într-o secțiune ulterioară din această broșură. 

Opiniile dvs. sunt foarte importante și vrem să aflăm feedbackul dvs. înainte de a face modificări.  

Cabinetul Consiliului din Haringey a decis în iulie 2021 să consulte chiriașii și arendașii cu privire la 

această modificare propusă în administrarea locuințelor. Puteți citi o copie a hotărârii Cabinetului la 

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

 

VĂ PUTEȚI EXPRIMA OPINIA: 

• Completând chestionarul și returnându-l prin poștă folosind plicul pentru trimitere gratuită 

atașat 

• Completând chestionarul online la: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Trimițând prin e-mail comentariile dvs. la: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Participând la unul dintre evenimentele noastre de implicare online și prezentându-vă opiniile 

luni 6 septembrie, miercuri 22 septembrie sau sâmbătă 2 octombrie 2021. Puteți găsi mai multe 

informații despre cum să vă alăturați acestor evenimente la: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Dacă trebuie să accesați materialele într-un alt format sau o altă limbă, vă rugăm să contactați 

echipa prin e-mail: hfhproposal@haringey.gov.uk  

Toate feedbackurile trebuie primite până duminică 17 octombrie 2021. 
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Obiectivele și propunerea noastră 

Consiliul Haringey propune să înceteze acordul de administrare cu Homes for Haringey și să readucă 

serviciile locative înapoi sub controlul direct al consiliului. 

În practică, acest lucru va însemna următoarele: 

• Consiliul va rămâne proprietarul dvs. 

• Veți continua să plătiți chiria sau taxele de servicii la fel ca și până acum 

• Același personal vă va administra și repara locuința și vă va oferi sprijin 

• Consiliul va răspunde direct la solicitările de servicii și va rezolva orice reclamații 

• Personalul locativ va lucra mai strâns cu alți membri ai consiliului 

Propunem această schimbare din patru motive cheie: 

1. Responsabilitate clară 

Consiliul este proprietarul legal pentru peste 20.000 de chiriași și arendași. De la tragedia din Turnul 

Grenfell, responsabilitățile noastre legale sunt mai mari, iar noile reguli privind siguranța clădirilor 

fac din consiliu „persoana responsabilă”. O reglementare mai strictă a serviciilor locative va readuce 

în rândul proprietarilor consilii inspecțiile desfășurate de Autoritatea de reglementare pentru 

locuințe sociale. Tratăm acest lucru cu cea mai mare seriozitate și, prin urmare, vrem să preluăm din 

nou responsabilitatea directă pentru administrarea locuințelor dvs. Ne vom asigura că acest serviciu 

dispune de resursele și de administrarea necesare, cu o linie clară de raportare prin manageri 

superiori ai consiliului către politicienii aleși. 

Consiliul din Haringey își ia în serios rolul de proprietar de locuințe și vrem să ne demonstrăm 

angajamentul și responsabilitatea față de rezidenții noștri preluând controlul direct asupra fondului 

nostru locativ. O parte importantă a acestui lucru o va reprezenta asigurarea unei voci mai puternice 

pentru rezidenți în ceea ce privește modul în care sunt administrate și întreținute locuințele dvs. 

Vrem să colaborăm cu rezidenții pentru a elabora și a crea noi modalități prin care să vă exprimați 

opiniile, asigurându-vă un dialog direct cu personalul consiliului și cu politicienii aleși. Acest lucru se 

va alinia cu modul în care consiliul antrenează și implică comunitățile din întreaga zonă, astfel încât 

să aveți o contribuție reală la modul în care sunt elaborate și furnizate serviciile. 

2. Servicii coordonate 

Consiliul consideră că preluarea controlului este o oportunitate de a grupa serviciile locative cu alte 

servicii pe care rezidenții noștri se bazează în viața lor de zi cu zi.   

De exemplu, o locuință sigură vă poate ajuta să vă asigurați că familiile și adulții vulnerabili primesc 

îngrijirea și sprijinul de care au nevoie. Personalul locativ poate fi primul care oferă sprijinul potrivit 

persoanelor care se confruntă cu violență domestică sau comportament antisocial și apoi le poate 

asigura rapid ajutorul și asistența corespunzătoare. Probabil că vă puteți gândi și la alte exemple în 

care un răspuns coordonat din partea serviciilor locative și a altor servicii v-ar ajuta. 

Începem să explorăm o gamă largă de oportunități de integrare a serviciilor: 

• Oferirea de asistență familiilor și persoanelor singure atunci când acestea riscă să rămână 

fără adăpost 



 
 

• Abordarea activităților infracționale și a comportamentelor antisociale care au loc pe 

proprietățile consiliului 

• Păstrarea proprietăților curate, colectarea gunoiului, tăierea ierbii, gestionarea spațiilor de 

joacă 

• Realizarea de reparații, îmbunătățiri și menținerea siguranței clădirilor 

• Consultarea și implicarea rezidenților 

 

 

3. Raport bun calitate-preț 

O organizație separată pentru administrarea locuințelor dvs. poate însemna costuri suplimentare. De 

exemplu, existența unor echipe separate care se ocupă de IT sau resurse umane și existența unei 

echipe a consiliului care monitorizează activitatea Homes for Haringey. Gruparea serviciilor locative 

cu alte servicii ale consiliului va elimina activitățile duplicat și va economisi timp, efort și energie.  

Credem că administrarea serviciilor pe plan intern poate fi mai eficientă și poate elibera bani care 

pot fi folosiți la îmbunătățirea locuințelor și proprietăților dvs. 

 

4. Îmbunătățirea serviciilor 

Consiliul dorește să îmbunătățească rezultatele de care beneficiază rezidenții în ceea ce privește 

serviciile locative și de altă natură, sprijinind mai eficient persoanele, familiile și comunitățile. 

Aducerea organizației Homes for Haringey înapoi pe plan intern va contribui la coordonarea modului 

în care oferim servicii și a modul în care ne transformăm organizația; de exemplu, folosind mai bine 

noile tehnologii și oferind sprijin personalului nostru pentru a lucra în noi moduri. Credem că o voce 

consolidată a rezidenților, inclusiv implicarea dvs. în coproducerea serviciilor locative, va duce la o 

satisfacție crescută a clienților. Vă vom contacta din nou pentru a vă spune mai multe despre modul 

în care puteți participa pe măsură ce începem să dezvoltăm noi modalități de implicare a rezidenților 

în modul de administrare a serviciilor viitoare. 

---- 

Chestionar de consultare 

Datele și opiniile dvs. cu privire la propunerea de a readuce serviciile Homes for Haringey înapoi 

sub controlul direct al Consiliului din Haringey 

• Completând chestionarul și returnându-l prin poștă folosind plicul pentru trimitere gratuită 

atașat 

• Completând chestionarul online la: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Trimițând prin e-mail comentariile dvs. la: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Participând la unul dintre evenimentele noastre de implicare online și prezentându-vă opiniile 

luni 6 septembrie, miercuri 22 septembrie sau sâmbătă 2 octombrie 2021. Puteți găsi mai multe 

informații despre cum să vă alăturați acestor evenimente la: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
mailto:hfhproposal@haringey.gov.uk
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Dacă trebuie să accesați materialele într-un alt format sau o altă limbă, vă rugăm să contactați 

echipa prin e-mail: hfhproposal@haringey.gov.uk sau prin telefon la xxxxx xxxxxxx 

Toate feedbackurile trebuie primite până duminică 17 octombrie 2021. 

OPINIILE DVS. 

Despre dvs. 

Numele 

Adresa 

Sunteți: 

- Chiriaș al consiliului, cu chirie sigură 

- Arendaș rezident  

- Arendaș nerezident 

- Chiriaș al consiliului, fără chirie sigură 

- Altul (vă rugăm să specificați) 

Responsabilitate clară 

1. Sunteți de acord că preluarea din nou a controlului direct asupra serviciilor locative ar 

trebui să asigure o responsabilitate crescută a Consiliului față de rezidenții săi și să le dea 

acestora din urmă o voce mai puternică? 

Sunt complet de acord 

Sunt de acord 

Nu știu 

Nu sunt de acord 

Nu sunt deloc de acord 

Vă rugăm să explicați de ce sau să adăugați orice alte comentarii, mai jos 

 
 
 
 

 

Servicii coordonate  

2. Sunteți de acord că readucerea administrării locuințelor înapoi la nivelul Consiliului ar trebui să 

ne ajute să satisfacem nevoile rezidenților într-un mod mai cuprinzător și coordonat? 

Sunt complet de acord 

Sunt de acord 

Nu știu 
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Nu sunt de acord 

Nu sunt deloc de acord 

Vă rugăm să explicați de ce sau să adăugați orice alte comentarii, mai jos 

 
 
 
 

 

 

 

 

Raport bun calitate-preț 

3.  Sunteți de acord că serviciile locative interne ar trebui să ofere un raport mai bun calitate-preț? 

Sunt complet de acord 

Sunt de acord 

Nu știu 

Nu sunt de acord 

Nu sunt deloc de acord 

Vă rugăm să explicați de ce sau să adăugați orice alte comentarii, mai jos 

 
 
 
 

 

Îmbunătățirea serviciilor  

4. Sunteți de acord că integrarea serviciilor locative cu alte servicii ale Consiliului ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea serviciilor și a rezultatelor pentru rezidenți? 

Sunt complet de acord 

Sunt de acord 

Nu știu 

Nu sunt de acord 

Nu sunt deloc de acord 

Vă rugăm să explicați de ce sau să adăugați orice alte comentarii, mai jos 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Viitorul serviciilor locative 

Întrebarea a cincea 

Sunteți de acord că Consiliul ar trebui să transfere sub controlul său direct serviciile locative 

furnizate în prezent de Homes for Haringey? 

Sunt complet de acord 

Sunt de acord 

Nu știu 

Nu sunt de acord 

Nu sunt deloc de acord 

Vă rugăm să explicați de ce sau să adăugați orice alte comentarii, mai jos 

 
 
 
 

 

 

Implicarea continuă în viitorul serviciilor locative 

Întrebarea a șasea 

Doriți să fiți contactat în legătură cu modul în care vă puteți implica în elaborarea și producerea 

îmbunătățirilor viitoare ale serviciilor locative? 

Da – vreau să aflu mai multe despre cum mă pot implica 

Nu – nu doresc să mă implic mai mult în acest moment 

 



 
 
Dacă aveți nevoie de ajutor sau sprijin pentru a vă implica sau dacă aveți alte comentarii, explicați-le 

mai jos 

 
 
 
 

 

Adresă de e-mail 

Număr de telefon 

 

Formularul de monitorizare privind echitatea socială 

 

Monitorizarea echității sociale se referă la practica de colectare, stocare și analiză a datelor 

ților și persoanelor care beneficiază de 

serviciile Consiliului, pentru a măsura performanța și eficiența legate de echitate. În baza 

Legii privind echitatea (Equality Act) din anul 2010, acestea includ: vârsta, dizabilitatea, 

tranziția de gen, căsătoria și parteneriatul civil, sarcina și maternitatea, rasa sau etnica, 

religia sau credința, sexul și orientarea sexuală. Deși nu este prevăzut în legislație ca fiind o 

caracteristică protejată, în Haringey suntem conștienți de impactul vast și profund al 

veniturilor reduse și ne-am angajat să includem statutul socio-economic în rândul 

caracteristicilor protejate la nivel local. 

Colectarea, analiza și utilizare informațiilor cu privire la echitatea socială ne ajută să 

înțelegem efectul politicilor și activităților noastre asupra diverselor părți ale comunităților 

noastre și să identificăm eventuale inegalități care trebuie abordate. V-am fi recunoscători 

dacă ați putea completa și returna acest formular. Informațiile pe care le furnizați în acest 

formular vor fi păstrate strict confidențiale și vor fi utilizate doar în scopurile mai sus 

menționate. 

1. Vârsta Alegeți o grupă de vârstă 

Sub 16 

17-21       

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  

60-74   

Peste 75 



 
 

Prefer să nu spun  

 

2. Ce descrie cel mai bine sexul dvs.? Alegeți un răspuns care descrie cel mai bine sexul 

dvs: 
Bărbat  

Femeie 

Folosesc un alt termen _____________ (specificați) 

Prefer să nu spun 

 

3. Vă identificați ca transgender? (Transgender este un termen exhaustiv care descrie 

persoanele al cărui gen nu coincide cu sau nu se potrivește cu sexul atribuit la 

naștere.) Alegeți un singur răspuns: 

Da 

Nu 

Prefer să nu spun 

 

4. Dizabilitate În baza Legii privind echitatea (Equality Act) din anul 2010, se consideră că 

o persoană are o dizabilitate dacă aceasta are o deficiență fizică sau mentală ce 

determină un efect advers substanțial și pe termen lung asupra capacității sale de a 

desfășura activități normale, de zi cu zi.  

 

4a. Sunteți o persoană cu dizabilități? Alegeți un singur răspuns 

Da  

Nu  

Prefer să nu spun  

 

4b. Dacă sunteți o persoană cu dizabilități, spuneți-ne care dintre următoarele grupuri 

de deficiențe sunt valabile în cazul dvs. Puteți alege mai multe răspunsuri: 

Deficiență de vedere  

Deficiență fizică 

Surd / Utilizator al versiunii britanice a limbajului semnelor  

Deficiență de auz  

Probleme de sănătate mintală/tulburare mintală/dificultăți de învățare/neurodiversitate 



 
 
Afecțiune medicală pe termen lung/Deficiență ascunsă  

Specificați  

Prefer să nu spun  

 

5. Etnie Alegeți răspunsul care descrie cel mai bine grupul etnic de care aparțineți 

Asiatic sau britanic asiatic   

Bengal 
Chinez  

Indian 
Pakistanez  
Orice alte origini asiatice (specificați mai jos)   

 

Arab sau orice alt grup etnic 

Arab sau britanic arab  
Orice alt grup etnic, specificați __________________ 

 

Negru sau negru britanic 

African  

Caraib 
Orice altă origine de culoare, specificați __________________ 

 

Mixt 

Alb și asiatic  

Alb și negru din Africa  

Alb și negru din Caraibe 

Orice altă origine mixtă, specificați __________________ 

 
Alb 

Britanic  

Irlandez  
Nomad 
Orice altă origine albă, specificați __________________ 

 

Alb - Altele 

Nomad irlandez 

Rrom 
Kurd 
Orice altă origine albă, specificați __________________ 

 



 
 
Prefer să mă auto-descriu: _______________________ 

Prefer să nu spun  

 

6. Ce descrie cel mai bine orientarea dvs. sexuală? Alegeți un singur răspuns 

Heterosexual 

Bisexual 

Homosexual 

Lesbiană 

Prefer să nu spun 

Folosesc un alt termen: (specificați) _____________ 

 

7.  Religie - Care este religia dvs., bifați opțiunea corespunzătoare  

Ateu 

Hindus 

Rastafarian 

Budist 

Evreu  

Sikh 

Creștin (inclusiv anglican, catolic, protestant și toate celelalte confesiuni creștine)  

Musulman 

Prefer să nu spun 

Prefer să mă auto-descriu: _______________________   

Nicio religie 

 

8. Sarcină și maternitate Alegeți un singur răspuns 

Sunteți însărcinată? 

Da  

Nu  

Prefer să nu spun 

 

Ați avut un copil în ultimele 12 luni?   



 
 

Da  

Nu   

Prefer să nu spun  

 

9. Căsătorie și parteneriat civil Alegeți răspunsul care descrie cel mai bine situația dvs. 

Singur         

Căsătorit 

Concubinaj 

Parteneriat civil 

Separat    

Divorțat  

Văduv  

Prefer să nu spun 

10. Ce limbă preferați? Alegeți răspunsul care descrie cel mai bine limba pe care o preferați  

 
Albaneză      

Arabă 

Bulgară 

Engleză     

Franceză   

Greacă    

Kurdă  

Poloneză    

Portugheză    

Română  

Somaleză    

Spaniolă  

Turcă    

Twi    

Idiș  

Orice altă limbă (specificați):__________________________________ 



 
 

 

Vă mulțumim pentru că ați completat și returnat acest formular. 

 


