
Tabela punktacji w rekrutacji do programu “Witaj w domu”

Tabela punktów przyznawanych przez komisję rekrutacyjną w trakcie wyboru rodzin, którym
zostanie zaproponowany udział w okresie próbnym.

punkty

1 ustabilizowana sytuacja pobytowa większości członków rodziny, w tym
jednej osoby dorosłej mogącej pracować

0 - 3 duża rodzina (2 rodziców i więcej niż 3 dzieci lub samodzielny rodzic i
więcej niż 2 dzieci): 1 pkt i 1 pkt za każde dodatkowe dziecko,
maksymalnie 3 punkty

0 - 3 zagrożenie bezdomnością * (liczba punktów jest przyznawana przez
komisję rekrutacyjną w zależności od trudności sytuacji w porównaniu do
innych osób objętych rekrutacją w danym czasie)

- 1 ujemny punkt dla osób będących w procedurze ubiegania się o status
uchodźcy lub zgodę pobyt ze względów humanitarnych, które mieszkają
w ośrodku dla uchodźców (osoby te mają pod kątem mieszkaniowym
stabilniejszą sytuację niż inne osoby potencjalnie objęte rekrutacją) - nie
dotyczy osób które otrzymały decyzję równoznaczną z koniecznością
opuszczenia ośrodka

0 - 2 dodatkowe punkty za nieprzewidziane wyjątkowe sytuacje przyznawany
na podstawie indywidualnej oceny komisji rekrutacyjnej

punkty
dodatkowe

brane pod uwagę gdy konieczny jest wybór pomiędzy rodzinami o tej
samej liczbie punktów

0 - 5 wywiązywanie się z dotychczasowej współpracy z fundacją np. regularne
uczestniczenie w kursach języka polskiego, realizacja działań ustalonych
z Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

* Zagrożenie bezdomnością rozumiane jest jako:
● poważne ryzyko utraty tytułu prawnego do lokalu w najbliższych 2 miesiącach (w tym

ze względu na zadłużenie, wypowiedzianą umowę najmu, stałą utratę przychodów
lub świadczeń z pomocy społecznej uniemożliwiające kontynuację korzystania z
lokalu, nakaz eksmisji) i brak środków na wynajem mieszkania w cenach rynkowych,

● poważne ryzyko utraty możliwości korzystania z dotychczasowego miejsca w
placówce zapewniającej zakwaterowanie, w tym konieczność opuszczenia w
najbliższych 2 miesiącach ośrodka dla cudzoziemców lub placówki wspierającej
osoby zagrożone przemocą i brak środków na wynajem mieszkania w cenach
rynkowych,

● mieszkanie w lokalu bez tytułu prawnego (bez umowy) i brak możliwości uzyskania
takiego tytułu i brak środków na wynajem innego mieszkania w cenach rynkowych,

● mieszkanie w warunkach nieodpowiednich do zamieszkiwania (np. w lokalu bez
ogrzewania, bez wentylacji, bez dostępu do ciepłej wody) i brak środków na wynajem
odpowiedniego mieszkania w cenach rynkowych,

● mieszkanie w warunkach przeludnienia i brak środków na wynajem odpowiedniego
mieszkania w cenach rynkowych.


