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Що таке Система HMIS?  
Абревіатура HMIS розшифровується як Інформаційна система у справах осіб без певного місця проживання 
(англ. Homeless Management Information System). Ця система є обов'язковою для усіх програм та організацій, 
що надають послуги малозабезпеченим та бездомним сім'ям за підтримки федеральних фондів. HMIS є 
системою даних, яка містить інформацію про послуги, що надаються особам без певного місця проживання. 
 
Яка мета Системи HMIS?  
Метою HMIS є підвищення якості послуг з підтримки людей без певного місця проживання в забезпеченні 
житлом та полегшення доступу до таких послуг. 
 
Навіщо ми збираємо таку інформацію?  
Дані про клієнта використовуватимуться місцевими, державними і федеральними посадовими особами, 
щоб якомога ефективніше задовольняти потреби бездомних. Збір певної базової інформації (раса, дата 
народження, кількість членів сім'ї, тощо) про Вас та членів Вашої родини є вимогою організацій 
федерального та місцевого фінансування, які підтримують цю програму.  
 
Яку користь Система HMIS може мати для мене, як для клієнта?  
Надавши цю особисту інформацію лише один раз, Ви отримаєте можливість обслуговуватися іншими 
установами, не повідомляючи усіх подробиць (дату народження, номер соціального страхування, останню 
адресу, тощо) знову і знову. Якщо існує вірогідність того, що розкриття Вашого імені або імен інших членів 
Вашої родини становитиме для Вас (або членів Вашої родини) загрозу, Ви можете відправити запит, щоб 
Ваша інформація не розкривалася іншим установам. Ви маєте право скасувати спільний доступ до Вашої 
інформації у будь-який час, заповнивши форму «Клієнтського відкликання згоди на поширення інформації» 
Ця форма доступна у будь-якій організації, що бере участь у Системі HMIS, або на веб-сайті HMIS за адресою 
kingcounty.hmis.cc..  
 
Окрім того, за допомогою інформації, яку Ви надали HMIS, Ви та Ваш соціальний працівник матимете 
можливість співпрацювати з метою визначення необхідного Вам житла та послуг, а також працювати задля 
їх отримання.  
 
Хто має доступ до Вашої особистої інформації?  
Ваша інформація HMIS може бути надалі передана партнерським організаціям для координації медичного 
обслуговування, консультування, харчування, комунальної допомоги та інших послуг.  Розробники звітів та 
співробітники Системи HMIS також можуть мати доступ до Ваших даних. Існують суворі правові директиви 
для тих, хто отримує доступ до Вашої інформації. Уся особиста інформація захищена електронним 
шифруванням.  
 
Які Ви маєте права як клієнт?  
Вам можливо знадобиться відповісти на деякі питання у якості попередньої умови участі в програмі, проте, 
будуть й інші питання, на які Ви матимете можливість не відповідати. Ви маєте право переглянути Ваш запис 
і виправити неточну інформацію. У Вас також є право зробити копію Вашого запису. Ми також НІКОЛИ не 
надаємо жодної інформації (про здоров'я, медичні потреби, психічне здоров'я, насилля у сім'ї, тощо) про Вас 
будь-кому поза межами цієї організації, окрім випадків, КОЛИ ВИ НАДАЄТЕ ПИСЬМОВУ ЗГОДУ, або 
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відповідно до вимог чинного законодавства через суд або у судовому порядку. Особиста ідентифікуюча 
інформація, така як імена і дні народження, буде видалена через сім років після останніх дій, 
зареєстрованих в HMIS. Ви будете отримувати послуги незалежно від того, дозволяєте Ви або ні, щоб Ваша 
особиста ідентифікуюча інформація була внесена до Систему HMIS.   

  
 

У цю форму не можуть бути внесені зміни, інакше як за наявності схвалення Керуючого комітету Системи HMIS. 
Прохання надсилати усі запити на зміни на адресу електронної пошти kcsupport@bitfocus.com 

 


