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Rozporządzenie wykonawcze

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE WALKI Z BEZDOMNOŚCIĄ W
STANIE ILLINOIS
ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia COVID-19 wymaga, aby stan Illinois był silny, zgrany i
elastyczny. Pandemia obnażyła i powiększyła również najgłębsze pęknięcia w naszej tkance
społecznej. Bezdomność jest nadal powszechnym problemem w naszym stanie, a wiele
czynników, m.in. zdrowie behawioralne, nawroty, trauma oraz zaburzenia związane z
używaniem substancji, jak również uwarunkowania społeczne i środowiskowe: ubóstwo, rasa i
edukacja; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE obecny kryzys wywołał fale niestabilności ekonomicznej, która dotknęła
mieszkańców stanu Illinois najbardziej narażonych na brak bezpieczeństwa mieszkaniowego.
Wymaga to wzmocnienia sieci bezpieczeństwa w naszym stanie, tak aby bezdomność stała się
problemem rzadkim, krótkotrwałym i nie powtarzającym się. Sukces wymaga koordynacji
wysiłków stanowych, aby mieszkańcy stanu Illinois mieli dostęp do zasobów, które rozwiązują
problem bezdomności w sposób systemowy; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE jest to doskonała okazja, aby oprzeć się na fundamencie zbudowanym
przez Komisję ds. Likwidacji Ubóstwa w stanie Illinois (Commission on the Elimination of
Poverty) i wprowadzić w życie solidne oraz trwałe rozwiązanie problemu bezdomności.
Dziedzictwem stanu Illinois dla przyszłych pokoleń będzie stan, który ceni godność ludzkiego
życia i prawo każdej osoby do posiadania domu; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w każdym dniu w stanie Illinois jest około 10 000 osób doświadczających
bezdomności, włączając w to rodziny, weteranów i młodych dorosłych bez opieki, zgodnie z

raportem Stanowego Centrum Opieki przekazanym w styczniu 2019 r. do amerykańskiego
Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (U.S. Department of Housing and Urban
Development); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE jak wynika z raportu amerykańskiego Departamentu Edukacji (U.S.
Department of Education) w roku szkolnym 2017-18 aż 52 978 uczniów szkół publicznych w
stanie Illinois doświadczyło bezdomności. Z tej liczby 467 uczniów nie miało schronienia, 5140
przebywało w schroniskach, 2037 przebywało w hotelach/motelach, a 44 875 mieszkało z inną
osobą w jednym pokoju (posiadanie jednej lub więcej osób dorosłych oprócz głowy
gospodarstwa domowego i współmałżonka lub partnera, takich jak dorosłe dziecko mieszkające
w domu, dwie spokrewnione lub niespokrewnione rodziny mieszkające razem lub rodzic
mieszkający z dorosłym dzieckiem); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z badaniem kryzysu związanego z eksmisją podczas pandemii
COVID-19 (COVID-19 Eviction Crisis Study) przeprowadzonym przez Uniwersytet stanu
Illinois w Chicago i Uniwersytet Southern Illinois, 414 000 gospodarstw domowych w stanie
Illinois było najemcami o niskich dochodach i miało co najmniej jednego członka pracującego w
branży, która odczuła wpływ pandemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na skutki gospodarcze COVID-19 i koniec moratorium na
eksmisje według The Eviction Lab na Uniwersytecie Princeton w 2021 r. przewiduje się około
60 000 eksmisji, czyli trzykrotnie więcej niż w 2019 r.; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE osoby kolorowe doświadczają nieproporcjonalnie wiele negatywnych
skutków pandemii COVID-19. Społeczności kolorowe, pokrzywdzone przez długą historię
rasizmu, która nadszarpnęła ich stabilność finansową i bezpieczeństwo mieszkaniowe, teraz
znajdują się w trudnej sytuacji jeszcze bardziej zaostrzonej przez trwającą pandemię. Programy i
polityka zapobiegania bezdomności oraz bezpieczeństwa mieszkaniowego muszą uwzględniać i
nadawać priorytet ramom świadomości rasowej i podejmowaniu decyzji zgodnie z zasadą
równości; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wychodzenie z pandemii powinno obejmować innowacyjne i
długoterminowe podejście do wspierania osób zagrożonych brakiem bezpieczeństwa
mieszkaniowego, będącego bezpośrednim skutkiem obecnego kryzysu związanego z pandemią
COVID-19, a także osób doświadczających chronicznej bezdomności. Ponieważ bezdomność
ma swoje korzenie w złożonym wachlarzu problemów, m.in. dotyczących zdrowia
psychicznego, zaburzeń związanych z używaniem substancji, ubóstwa, rasizmu, doświadczeń z
systemem penitencjarnym i traumy spowodowanej przemocą, wdrożenie systemowych zmian w
celu położenia kresu bezdomności wymaga wysokiego stopnia koordynacji i współpracy między
rządami federalnymi, stanowymi oraz lokalnymi, a także podmiotami sektora prywatnego i
filantropami; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Ustawa o zapobieganiu bezdomności w stanie Illinois (Illinois Homeless
Prevention Act) (310 ILCS 70) wymaga od Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois
(IDHS) ustanowienia programu zapobiegania bezdomności rodzin i pomocy w celu
ustabilizowania rodzin w ich dotychczasowych domach, skrócenia czasu pobytu rodzin w

schroniskach oraz pomocy rodzinom w zapewnieniu przystępnych cenowo mieszkań
przejściowych lub stałych; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o podkomisji ds. zapobiegania bezdomności młodzieży w stanie
Illinois (Illinois Youth Homelessness Prevention Subcommittee) (15 ILCS 60) została utworzona
w celu realizacji strategicznej wizji stanu w zakresie zapobiegania bezdomności wśród
młodzieży opuszczającej stanowe systemy opieki; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE utworzenie ogólnstanowej Międzyagencyjnej Grupy Zadaniowej
(Interagency Task Force) oraz Społecznego Komitetu Doradczego (Community Advisory
Council) jest ważnym i skutecznym narzędziem w planie zapobiegania bezdomności oraz
wspierania osób i rodzin, które jej doświadczają, zgodnie z koordynacją międzyagencyjną
zapoczątkowaną w odpowiedzi na COVID-19 oraz łącząc zasoby stanowe dla osiągnięcia tego
wspólnego celu, nadając priorytet partnerstwom społecznościowym w opracowywaniu oraz
wdrażaniu rozwiązań, a także czerpiąc z głębokiej wiedzy na temat zasobów, takich jak lokalne
władze mieszkaniowe, sieci opieki ustawicznej oraz rzecznicy mieszkalnictwa;
NINIEJSZYM Ja, JB Pritzker, gubernator stanu Illinois, na mocy władzy wykonawczej nadanej
mi na mocy art. V Konstytucji Stanu Illinois, zarządzam, co następuje:
1. Ustanawia się Międzyagencyjną Grupę Zadaniową ds. Bezdomności w Illinois („Grupa
zadaniowa”).
2. Ustanawia się Społeczny Komitet Doradczy ds. Bezdomności („Społeczny Komitet
Doradczy”).
3. Ustanowiono Stanowego Zwierzchnika ds. Bezdomności („Zwierzchnik”), którego
siedzibą jest Departamencie Usług Społecznych stanu Illinois („IDHS”) i podlega
Sekretarzowi IDHS. Zwierzchnik jest przewodniczącym Grupy Zadaniowej, a także
współprzewodniczy Społecznemu Komitetowi Doradczemu i przewodzi wszechstronnym
wysiłkom stanu, aby zmniejszyć bezdomność oraz ograniczyć konieczność korzystania z
instytucji w Illinois, poprawić zdrowie i usługi dla ludzi, którzy doświadczają
bezdomności, oraz wzmocnić sieci bezpieczeństwa, które przyczyniają się do stabilności
mieszkaniowej. Zwierzchnik pełni rolę twórcy polityki i rzecznika w sprawie
zapobiegania bezdomności, w tym koordynowania wysiłków wielu agencji poprzez
ustawodawstwo, przepisy i budżety oraz komunikowanie się ze Zgromadzeniem
Ogólnym stanu Illinois, federalnymi i lokalnymi liderami w tych krytycznych sprawach.
4. Grupa Zadaniowa, pod przewodnictwem Zwierzchnika, spotyka się co najmniej cztery
razy w roku, a jej zadaniem jest:
a. Zaplanowanie i opracowanie planu stanowego, który ma zostać przedstawiony
gubernatorowi i Zgromadzeniu Ogólnemu do 30 marca 2022 r., mającego na celu
rozwiązanie problemu bezdomności oraz nadmiernej konieczności korzystania z
instytucji w celu osiągnięcia stanu funkcjonalnego braku bezdomności, poprawy
wyników zdrowotnych i usług społecznych dla osób doświadczających bezdomności
oraz wzmocnienia sieci bezpieczeństwa, które przyczyniają się do stabilności
mieszkaniowej.

b. Rekomendowanie zmian w polityce, przepisach i zasobach niezbędnych do
osiągnięcia celów i zadań określonych w planie stanowym.
c. Działanie w rządzie stanowym i w całym stanie w charakterze rzecznika osób
doświadczających bezdomności.
d. Zapewnienie przewodnictwa i współpracy z osobami opracowującymi i
wdrażającymi lokalne plany położenia kresu bezdomności w stanie Illinois, m.in. ze
Społecznym Komitetem Doradczym i jego członkami.
e. W razie potrzeby zwoływanie spotkań z zainteresowanymi stronami, klientami i
zwolennikami w celu uzyskania informacji na temat zaleceń grupy zadaniowej
dotyczących polityki.
f. Rekomendowanie zasobów niezbędnych do pomyślnego wdrożenia i nadzorowanie
tego wdrożenia.
g. Rekomendowanie i promowanie skutecznej współpracy międzyagencyjnej oraz
integracji systemów w celu połączenia wysiłków, w tym koordynacja z
Podkomitetem ds. zapobiegania bezdomności młodzieży w stanie Illinois, Komisją
ds. likwidacji ubóstwa w stanie Illinois i Komisją ds. likwidacji głodu w stanie
Illinois przy opracowywaniu zaleceń dotyczących polityki związanej z bezdomnością
i ubóstwem.
h. Rekomendowanie potrzebnych zmian w polityce, przepisach i dystrybucji zasobów;
wydawanie zaleceń dotyczących nadzoru, które zapewnią odpowiedzialność, wyniki i
trwały sukces; oraz opracowywanie konkretnych propozycji oraz zaleceń
dotyczących działań, które zostaną przedstawione gubernatorowi i Zgromadzeniu
Ogólnemu.
i. Przygotowywanie rocznego raportu dla gubernatora i Zgromadzenia Ogólnego do 1
grudnia każdego roku, począwszy od 1 grudnia 2022 r., podsumowującego
działalność Grupy Zadaniowej, podsumowującego postępy w zapobieganiu i
eliminowaniu bezdomności w stanie Illinois, podsumowującego zalecenia
Społecznego Komitetu Doradczego oraz zalecenia i działania Grupy Zadaniowej;
oraz raportu dotyczący wyników i środków odnoszących się do bezdomności.
5. Członkami Grupy Zadaniowej będą wysocy rangą członkowie agencji stanowych,
powoływani przez Gubernatora, w porozumieniu ze Zwierzchnikiem, którzy mają
związek z zadaniem zakończenia i zapobiegania bezdomności.
a. W skład grupy zadaniowej wchodzą następujące osoby:
i.
Zwierzchnik, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Grupy
Zadaniowej.
ii. Jeden członek reprezentujący Urząd ds. Rozwoju Mieszkalnictwa Stanu
Illinois (Illinois Housing Development Authority).
iii. Jeden członek reprezentujący Departament Usług Społecznych Stanu Illinois
(Illinois Department of Human Services).
iv. Jeden członek będący przedstawicielem Departamentu Opieki Zdrowotnej i
Usług Społecznych stanu Illinois (Illinois Department of Healthcare and
Family Services) posiadający wiedzę na temat kwestii związanych z
systemami świadczenia opieki zdrowotnej.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

xv.
xvi.
xvii.

Jeden członek reprezentujący Radę ds. Edukacji Stanu Illinois (Illinois State
Board of Education) posiadający wiedzę na temat programów edukacyjnych
służących uczniom i rodzinom doświadczającym bezdomności.
Jeden członek reprezentujący Radę ds. Szkolnictwa Wyższego stanu Illinois
(Illinois Board of Higher Education), posiadający wiedzę na temat programów
edukacyjnych służących studentom i rodzinom borykającym się z
bezdomnością.
Jeden członek reprezentujący Zarząd Kolegiów Społecznych stanu Illinois
(Illinois Community College Board), posiadający wiedzę na temat programów
edukacyjnych służących studentom i rodzinom doświadczającym
bezdomności.
Jeden członek reprezentujący Departament Więziennictwa Stanu Illinois
(Illinois Department of Corrections).
Jeden członek reprezentujący Departament ds. Weteranów Stanu Illinois
(Illinois Department of Veterans' Affairs).
Jeden członek reprezentujący Departament ds. usług na rzecz Dzieci i
Rodziny stanu Illinois (Illinois Department of Children and Family Services).
Jeden członek reprezentujący Departament Zdrowia Publicznego Stanu
Illinois (Illinois Department of Public Health).
Jeden członek reprezentujący Departament ds. Starzenia stanu Illinois (Illinois
Department on Aging).
Jeden członek reprezentujący Departament Sprawiedliwości dla Nieletnich
Stanu Illinois (Illinois Department of Juvenile Justice).
Jeden członek reprezentujący Departament Handlu i Możliwości
Gospodarczych stanu Illinois (Illinois Department of Commerce and
Economic Opportunity), posiadający wiedzę na temat kwestii związanych z
rozwojem siły roboczej.
Jeden członek reprezentujący Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia
Stanu Illinois (Illinois Department of Employment Security).
Jeden członek reprezentujący Policję stanu Illinois.
Na zalecenie Zwierzchnika w razie potrzeby do pracy Zespołu Zadaniowego
może zostać powołanych po jednym członku z dodatkowych agencji
stanowych.

6. Społeczny Komitet Doradczy spotyka się co najmniej cztery razy w roku, aby omówić i
przedstawić grupie zadaniowej zalecenia dotyczące bezdomności oraz niepotrzebnej
instytucjonalizacji, których celem jest osiągnięcie stanu funkcjonalnego braku
bezdomności, poprawa wyników zdrowotnych i usług społecznych dla osób
doświadczających bezdomności oraz wzmocnienie sieci bezpieczeństwa, które
przyczyniają się do stabilności mieszkaniowej.
7. Społeczny Komitet Doradczy składa się z różnych zainteresowanych stron, które
reprezentują cele i populację opisane w niniejszym zarządzeniu wykonawczym,

mianowanych przez gubernatora. Członkowie powinni być zróżnicowani geograficznie,
aby reprezentować potrzeby społeczności miejskich, podmiejskich i wiejskich w całym
stanie Illinois. Zwierzchnik może włączyć do Społecznego Komitetu Doradczego
wszelkich pracowników agencji państwowej, których uzna za niezbędnych, jako
członków ex officio, bez prawa głosu.
a. Społeczny Komitet Doradczy składa się z:
i.
Zwierzchnik będzie pełnił funkcję współprzewodniczącego wraz z innym
członkiem Społecznego Komitetu Doradczego, wybranym z poniższej listy,
który zostanie mianowany przez gubernatora.
ii. Trzech członków z doświadczeniem życiowym, wśród których mogą być,
m.in. byli więźniowie, weterani i młodzież (w wieku od (16 do 25 lat).
iii. Członek reprezentujący osoby niepełnosprawne.
iv.
Dwóch członków z prywatnego sektora finansowania filantropijnego.
v.
Członek reprezentujący ogólnostanową organizację działającą na rzecz
zdrowia behawioralnego.
vi.
Członek reprezentujący ogólnostanową organizację działającą na rzecz
mieszkalnictwa.
vii. Co najmniej dwóch członków reprezentujących lokalne Ośrodki Opieki
(Continuum of Care).
viii. Minimum trzech członków reprezentujących lokalne jednostki samorządowe
(gminne, hrabskie i/lub miejskie).
ix. Dwóch stałych członków, którzy mogą, ale nie muszą spełniać wymogów
kwalifikacyjnych pozostałych mianowanych osób.
8. Zarówno Grupa Zadaniowa, jak i Społeczny Komitet Doradczy dążą do działania na
zasadzie konsensusu; jednakże, o ile każde z tych gremiów posiada kworum, mogą one
zatwierdzać środki i wydawać zalecenia na podstawie głosów większości obecnych
członków.
9. Członkowie Zespołu Zadaniowego oraz Społecznego Komitetu Doradczego pełnią swoje
funkcje z woli Gubernatora, a ich kadencja trwa trzy lata. W przypadku wakatu,
niezależnie od przyczyny, Gubernator dokona nominacji, która będzie obowiązywać ze
skutkiem natychmiastowym na pozostałą część trzyletniej kadencji. Członkowie pełnią
swoje funkcje do czasu mianowania lub ponownego mianowania, o ile nadal kwalifikują
się na zajmowane przez siebie stanowisko.
10. Poza wszelkimi regulaminami, zasadami lub procedurami, które mogą zostać przyjęte,
wszystkie działania Grupy Zadaniowej oraz Społecznego Komitetu Doradczego
podlegają przepisom Ustawy o Wolności Informacji stanu Illinois (5 ILCS 140/1 i
następne) oraz Ustawy o Otwartych Spotkaniach stanu Illinois (5 ILCS 120/1 i następne).
Nie należy tego interpretować w sposób wykluczający stosowanie innych statutów w
odniesieniu do grupy zadaniowej i społecznego komitetu doradczego oraz ich
działalności.

11. Departament Opieki Społecznej stanu Illinois zapewnia wsparcie administracyjne dla
Grupy Zadaniowej i Społecznego Komitetu Doradczego.
12. Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego nie może być
interpretowane jako sprzeczne z jakimkolwiek federalnym lub stanowym prawem lub
przepisem. O ile w niniejszym Rozporządzeniu nie ma wyraźnej wzmianki, żaden z
przepisów niniejszego Rozporządzenia nie wpływa na istniejące uprawnienia ustawowe
żadnej z agencji stanowych ani ich nie zmienia, nie może też być interpretowany jako
zmiana przeznaczenia lub reorganizacja jakiejkolwiek agencji stanowej.
13. Niniejsze Rozporządzenie Wykonawcze zastępuje wszelkie
postanowienia wcześniejszych Rozporządzeń Wykonawczych.

sprzeczne

z

nim

14. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego zostanie uznana za
nieważną przez sąd właściwy, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy.
Postanowienia niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego mają charakter rozłączny.
15. Niniejsze Rozporządzenie Wykonawcze wchodzi w życie natychmiast po jego złożeniu u
Sekretarza Stanu i pozostaje w mocy do odwołania.

JB Pritzker, Gubernator
Wydane przez gubernatora 3 września 2021 r.
Złożone przez Sekretarza Stanu 3 września 2021 r.

