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Niniejszy dokument przedstawia podsumowanie najważniejszych zmian poszczególnych części 
Planu dot. mieszkań przeznaczonych dla seniorów (SDHP) na 2020 r. zaproponowanych przez Urząd 
Mieszkalnictwa Miasta Chicago (Chicago Housing Authority, CHA). W Polityce zawarto dodatkowe, 
ogólne zmiany, aby poprawić strukturę i język dokumentu.   
 
WERYFIKACJA TRENDÓW ZASIEDLENIA WOLNYCH MIESZKAŃ W NIERUCHOMOŚCIACH 
WYZNACZONYCH DLA SENIORÓW 
Rozdział III. Pomyślne wdrożenie Planu dot. mieszkań przeznaczonych dla seniorów na 2020 r., sekcja B. 
Procedury wdrażania Planu dot. mieszkań przeznaczonych dla seniorów w roku fiskalnym 2020 (strony 9–
10) 
 
CHA przeprowadzi weryfikację, aby określić, czy wyznaczone nieruchomości dla seniorów są 
określane jako budynki „o niskim poziomie zasiedlenia”. Czynnikiem decydującym o tym, czy CHA 
obniży wiek z 62 lat i więcej (osoby starsze) do 55 lat i więcej (osoby zbliżające się do starości) w 
nieruchomościach wyznaczonych dla seniorów jest wskaźnik zasiedlenia budynku na poziomie 
niższym niż 90% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (lub w dłuższym okresie). Dodatkowe czynniki 
zapewnią kontekst w procesie identyfikacji niskiego poziomu zasiedlenia przed obniżeniem 
minimalnego wieku do osób zbliżających się do starości, np. sprawdzi się, czy spadek zasiedlenia 
nie jest związany z pracami konserwacyjnymi lub remontowymi, a nie zapotrzebowaniem na 
mieszkania.  
 
Jeśli budynek o niskim poziomie zasiedlenia zwiększy poziom zasiedlenia i utrzyma go na 
poziomie 98% przez co najmniej 12 miesięcy, CHA oceni i przeniesie ten budynek z powrotem do 
kategorii budynków dla osób starszych. Budynek nie będzie już uznawany za budynek o niskim 
poziomie zasiedlenia. 
 
Weryfikacji wskaźników i obniżaniu wymaganego wieku do osób zbliżających się do starości 
podlegają budynki publiczne i byłe budynki publiczne stanowiące własność CHA, które zostały 
skonwertowane do portfolio Prezentacji dofinansowania czynszu (RAD1). Nieruchomości, w 
których kwalifikacją w oparciu o wiek zarządza się za pośrednictwem zewnętrznych planów 
wyboru dzierżawców nie podlegają tej procedurze oceny poziomu zasiedlenia. Nieruchomości 
niepodlegające procedurze oceny poziomu zasiedlenia obejmują nieruchomości wyznaczone dla 
seniorów, których właścicielem nie jest CHA oraz nowe budynki RAD1. 
 
ZAPEWNIANIE USŁUG WSPARCIA W NIERUCHOMOŚCIACH PRZEZNACZONYCH DLA 
SENIORÓW 
Rozdział III. Pomyślne wdrożenie Planu dot. mieszkań przeznaczonych dla seniorów na 2020 r., sekcja C. 
Usługi wspierające w Planie dot. mieszkań przeznaczonych dla seniorów na rok fiskalny 2020 (strona 12) 
 
CHA zapewnia mieszkańcom żyjącym w nieruchomościach wyznaczonych dla seniorów dostęp do 
szeregu usług wsparcia, które są związane z utrzymaniem stabilności i jakości życia seniorów – 
poprzez program koordynacji usług dla mieszkańców (RSC) lub program FamilyWorks, w 
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zależności od tego, do którego programu kwalifikuje się dana nieruchomość seniorów. 
Koordynatorzy usług dla mieszkańców urzędują w nieruchomościach wyznaczonych dla seniorów 
stanowiących własność CHA – w budynkach publicznych i byłych budynkach publicznych 
przekształconych do portfolio RAD1. Koordynatorzy usług dla mieszkańców są również dostępni 
w nowych nieruchomościach RAD1 wyznaczonych dla seniorów. Świadczeniodawcy programu 
FamilyWorks są dostępni w budynkach wyznaczonych dla seniorów, które stanowią część 
publicznych nieruchomości rodzinnych. Świadczeniodawcy programu FamilyWorks są również 
dostępni we wszystkich nieruchomościach wyznaczonych dla seniorów, w których zachodzi 
potrzeba świadczenia usług klinicznych w nagłych sytuacjach. 
 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prawnie obowiązującego dokumentu wydanego przez 
HUD lub CHA. HUD i/lub CHA zapewnia niniejsze tłumaczenie wyłącznie po to, aby ułatwić jego 
odbiorcom zrozumienie swoich praw i obowiązków. Wersja anglojęzyczna niniejszego 
dokumentu jest wersją urzędową, prawnie obowiązującą i nadrzędną. Wersja przetłumaczona 
nie jest dokumentem urzędowym. 


