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Procedura Planu rocznego MTW
Uwagi opinii publicznej
• 10 sierpnia – 8 września
• Dokumenty są dostępne na stronie
www.thecha.org
• Konsultacje na żywo odbędą się w dniach 17, 20 i
25 sierpnia
• Uwagi można przesyłać z wyprzedzeniem lub na
czacie podczas transmisji na żywo

Przegląd proponowanego Planu rocznego MTW
na rok finansowy 2022
Termin składania uwag
wyznaczony przez HUD

Prognozy dotyczące
działalności CHA w roku
finansowym 2022

Plan roczny MTW
Treść i format określone w
wytycznych HUD

Informacje dotyczące nowych i
wcześniej zatwierdzonych
działań MTW

Najważniejsze informacje dotyczące Planu
rocznego MTW na rok finansowy 2022
282 nowe mieszkania dodane do portfela CHA
120,4 mln USD wydatków kapitałowych na nieruchomości
CHA
2 nowe działania MTW plus 28 bieżących działań MTW
Pozytywne wyniki w programach możliwe dzięki
elastyczności pojedynczego funduszu MTW
Obsłużono ponad 63 tysiące gospodarstw domowych

Najważniejsze informacje dotyczące Planu rocznego
MTW na rok finansowy 2022 – inwestycje
Planowane oddanie mieszkań do użytku w roku finansowym 2022

Program dotacji

Nazwa inwestycji

Jednostki
mieszkaln
e

Lokale socjalne

Oakwood Shores Phase 2B2
508 Pershing

20

PBV

North Park Village Apartments
5801 N Pulaski

71

PBV

Paseo Boricua Arts Building
2709-15 W Division

6

PBV

Sheffield Apartments

50

RAD PBV

Lawrence and Ravenswood
Apartments

17

RAD PBV

Emmett Street Apartments
2602-2638 N Emmett

50

RAD PBV

Southbridge 1A oraz 1B

68

Ogółem

282

Najważniejsze informacje dotyczące Planu rocznego
MTW na rok finansowy 2022 – inwestycje
1189 konwersji RAD
Ponad 11 000 jednostek PBV

Dyspozycje
Działalność
deweloperska

Nieruchomości w budynkach Scattered Sites,
Cabrini, Ickes, Prairie Courts oraz Robert Taylor
Wiele wolnych działek

Zamknięcia, budowa, wybór dewelopera

,

Najważniejsze informacje dotyczące Planu
rocznego MTW na rok finansowy 2022 – wydatki
kapitałowe
Przewiduje się łączną kwotę 120,4 mln USD na planowane wydatki kapitałowe, w tym m.in. na
remonty kapitalne, utrzymanie i nowe inwestycje.
Remont kapitalny

Utrzymanie budynków

Inwestycje

• Armour Square
• ABLA
• Wentworth
• Dearborn
• Lowden
• Maria Diaz Martinez
• Zelda Ormes
• Lake Parc Place
• Lidia Pucinska
• Trumbull
• Scattered Sites

• Albany Terrace
• Irene McCoy Gaines
• Patrick Sullivan

• Oak and Larrabee
• Clybourn and Larrabee
• Emmett Street
• Grace Manor
• Lathrop
• Oakwood Shores 3-1
• Ogden Commons
• Park Boulevard
• Roosevelt Square
• Southbridge
• Westhaven

Najważniejsze informacje dotyczące Planu rocznego
MTW na rok finansowy 2022 –
informacje o wynajmie i liście oczekujących
Wynajem CHA
56 000
gospodarstw
domowych
MTW

• 11 200 gospodarstw domowych w lokalach
socjalnych
• 44 700 gospodarstw domowych z
kuponami
• 551 gospodarstw domowych w ramach
nietradycyjnych programów miejscowych

10 000
gospodarstw
domowych z
kuponami innymi
niż MTW

• 1300 gospodarstw z kuponami VASH
• 801 gospodarstw domowych w programie Mod
Rehab
• 261 gospodarstw domowych w ogólnodostępnym
programie 5-letnim
• 1165 gospodarstw domowych z kuponami
mieszkaniowymi w sytuacjach awaryjnych
• 6 600 gospodarstw domowych na RAD PBV

Lista oczekujących CHA

Program mieszkalnictwa
komunalnego dla rodzin
Program budownictwa
rozproszonego w społeczności
Program mieszkalnictwa
komunalnego dla seniorów
Program budownictwa mieszkalnego
w oparciu o kupony
Bon na wybór zakwaterowania

Najważniejsze informacje
dotyczące Planu rocznego
MTW na rok finansowy 2022 –
informacje finansowe
ŹRÓDŁA
Pozycja finansowa FDS
Kwota w USD
Line
Przychody od najemców
61 002 831 USD
ogółem
Dotacje operacyjne HUD
939 115 432 USD
PHA
Dotacje kapitałowe
34 501 000 USD
Przychody z opłat ogółem

10 415 596 USD

Dochody z tytułu odsetek
Zysk lub strata ze
sprzedaży aktywów
kapitałowych
Inne dochody

1 250 000 USD

Przychody ogółem

0 USD
3 923 900 USD
1 050 208 759 USD

UŻYTKOWANIE
Pozycja finansowa FDS Line
Kwota w USD
Działalność ogółem –
85 908 485 USD
administracja
Wydatki na wynagrodzenie
0 USD
zarządu
Przydzielone koszty ogólnego
53 570 769 USD
zarządu
Usługi dla najemców ogółem
36 953 474 USD
Zaopatrzenie w media ogółem
19 740 480 USD
Praca
0 USD
Zwykłe prace konserwatorskie
102 731 909 USD
ogółem
Usługi ochrony ogółem
37 724 761 USD
Składki na ubezpieczenie ogółem
6 480 800 USD
Inne ogólne wydatki ogółem
8 069 988 USD
Koszt odsetek i amortyzacji
16 919 294 USD
ogółem
Prace konserwatorskie w
0 USD
sytuacjach awaryjnych ogółem
Płatności z tytułu wsparcia
625 258 283 USD
mieszkalnictwa + HAP
Portability-In
Koszt amortyzacji
111 004 571 USD
Wszystkie inne wydatki
610 000 USD
Wydatki ogółem
1 104 972 814 USD

Najważniejsze informacje dotyczące Planu rocznego
MTW na rok finansowy 2022 –
elastyczność pojedynczego funduszu MTW Niezależność
ekonomiczna

Wsparcie i usługi
dla rodzin

Szkolenia
skoncentrowane na
rodzinie i
koordynacja usług
dla mieszkańców

Obszary usług
wsparcia dla
mieszkańców

Zdolność
zarobkowa
Osiągnięcie
wykształcenia
Stabilność i
jakość życia

Wsparcie i usługi w
zakresie przeprowadzek

Zarządzanie skutkami
zamknięć budynków
tymczasowo i na stałe
(doradztwo, zwiedzanie,
pomoc w przeprowadzce)

Plan roczny MTW na rok finansowy 2022 – usługi dla
mieszkańców
Niezależność ekonomiczna

Zdolność zarobkowa

Osiągnięcie wykształcenia

Stabilność i jakość życia

• Doradztwo w okresie przejściowym, pomoc w znalezieniu
mieszkania
• Program własnościowy CTO (Choose to Own)
• Program samowystarczalności rodzin
• Skierowania do pracy
• Praca przejściowa
• Gotowość do zatrudnienia i miejsca pracy dla młodzieży
• Dostęp do edukacji
• Program stypendialny
• Wzbogacanie wykształcenia dla młodzieży
• Programowanie rekreacyjne dla młodzieży
• Poradnie zdrowia psychicznego
• Ubezpieczenie zdrowotne
• Oceny i pomoc dla seniorów

Plan roczny MTW na rok finansowy 2022 – usługi
dla mieszkańców
50 rodzin zakupi dom w ramach programu własnościowego CTO (Choose to
Own)
80% uczestników programu samowystarczalności rodzin (Family SelfSufficiency) zgromadzi środki na rachunku depozytowym
500 mieszkańców zostanie skierowanych do nowej i lepszej pracy
2 tysiące młodych osób będzie uczestniczyć w płatnych inicjatywach letnich
500 mieszkańców będzie uczęszczać do City Colleges of Chicago
250 młodych osób i dorosłych otrzyma stypendia uczelniane CHA
175 tysięcy posiłków Golden Diner i 65 tysięcy posiłków Summer Food
zostanie wydanych seniorom i młodzieży

Plan roczny MTW na rok finansowy 2022 – nowe
działania MTW

Fundusz siatki bezpieczeństwa

CHA proponuje stworzenie funduszu siatki bezpieczeństwa (safety net fund), aby pomóc rodzinom, którym może
nie jest już potrzebna dotacja mieszkaniowa, ale obawiają się utraty siatki bezpieczeństwa, jaką zapewnia
zakwaterowanie wspomagane.

Mieszkańcy, którzy są w stanie opuścić mieszkania dotowane i opłacić
pełny czynsz wynajmu na rynku prywatnym, przejdą do dwuletniego
programu siatki bezpieczeństwa.
W tym czasie osoby objęte programem, które doświadczają trudności
i nie są w stanie opłacić czynszu, będą mogły pobrać z funduszu środki
na uiszczenie do dwóch czynszów.
Osoby objęte programem, domagające się opłaty czynszu, otrzymają
usługi zapewniające im bieżącą stabilność i samowystarczalność.

Plan roczny MTW na rok finansowy 2022 – nowe
działania MTW

Pomoc w uiszczeniu zaliczki w ramach programu własnościowego Choose to Own

CHA proponuje zmodyfikowanie programu własnościowego Choose to Own w celu zapewnienia ograniczonej
liczbie uczestników pomocy w spłacie zaliczki poprzez drugą hipotekę, która z czasem ulega umorzeniu.

Obecny program

Proponowana opcja spłaty
zaliczki

Dotacja wykorzystywana na spłatę
kredytu hipotecznego

Pomoc w spłacie zaliczki w wysokości
do 15 000 USD zamiast dotacji

Doradztwo edukacyjne przed i po
uzyskaniu mieszkania własnościowego

CHA zapewni drugą hipotekę, która
ulegnie umorzeniu

Średnio 50 nowych zakupów domów
rocznie

Dostępnych będzie 10 miejsc

Plan roczny MTW na rok finansowy 2022 – nowe
działania MTW
Zwiększenie dostępu do technologii cyfrowych dla
mieszkańców CHA

W celu rozwiązania problemu znaczącego wykluczenia cyfrowego mającego negatywny wpływ na gospodarstwa
domowe o niskich dochodach i zwiększenia dostępu do internetu CHA proponuje wdrożenie programu, który
pomoże zrekompensować koszty dostępu do szerokopasmowego internetu gospodarstwom domowym
korzystającym z bonów lokatorskich i mieszkań komunalnych.

Zmiana w
zasiłku
komunalnym
lub
dopuszczalne
odliczenie

Przystępny
cenowo internet
szerokopasmowy

Większy dostęp
do internetu

Rozszerzone
możliwości w
zakresie
zatrudnienia i
edukacji

Masz pytania dotyczące Planu rocznego
MTW na rok finansowy 2022?
Wejdź na stronę CHA www.thecha.org i zapoznaj się z opublikowanymi tam informacjami;
Oglądaj nagranie publicznych konsultacji lub weź udział w transmisji na żywo;
Swoje pytania i uwagi można przekazać w następujący sposób:
•

Na czacie podczas transmisji na żywo;

•

Pocztą elektroniczną na adres: commentontheplan@thecha.org

•
•

Pocztą tradycyjną na adres: Chicago Housing Authority, 60 E. Van Buren, 12th Floor,
Chicago, 60605
Faksem pod numer: 312.913.7837

