
 

 

Community Housing Movement (Gerakan Perumahan Masyarakat) adalah gerakan 

sosial yang diluncurkan oleh HKCSS dengan upaya bersama dari The Community 

Chest of Hong Kong, Dana Inovasi Sosial dan Pengembangan Kewirausahaan (Dana 

SIE), tuan tanah, dan LSM / usaha kemanusiaan (UK), yang didukung oleh Pemerintah. 

HKCSS berperan sebagai platform perantara dalam meminta dan merenovasi unit 

perumahan yang tidak terpakai dari developer swasta dan publik, dan kemudian 

menyewakan unit yang telah direnovasi tersebut kepada LSM / UK yang memenuhi 

syarat sebagai operator yang layak; Dan LSM / UK yang memenuhi syarat akan 

menyewakan unit ke rumah tangga yang memenuhi syarat. 

 

Gagasan inti dari proyek ini bukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dalam 

arti sempit, tetapi untuk melihat masalah perumahan sebagai masalah kualitas hidup 

warga masyarakat; Dengan demikian, proyek ini memiliki fokus yang kuat pada 

peningkatan kehidupan masyarakat penghuni di distrik perumahan masing-masing. 

Dengan kata lain, proyek ini menekankan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam 

arti bahwa rumah tangga dapat menerima dukungan masyarakat untuk mengatasi 

tantangan hidup mereka; dan melalui partisipasi, rumah tangga menyumbangkan 

bakat mereka kepada masyarakat. 

 

Tujuannya adalah, melalui penyediaan akomodasi sementara dan layanan dukungan, 

untuk memberikan bantuan jangka pendek bagi individu atau keluarga yang: 

 

 Tinggal di unit yang dibagi lagi dan telah mengantri untuk Perumahan Sewa 

Umum (PRH) selama tidak kurang dari 3 tahun; ATAU 

 Memiliki kebutuhan perumahan mendesak; Dan 

 Memiliki pekerjaan penuh waktu atau telah mengajukan permohonan untuk 

Bantuan Jaminan Sosial Komprehensif (CSSA); 

 Setuju dengan konsep hidup bersama, dan mampu hidup dengan rumah tangga 

lain; 

 Memenuhi persyaratan atau tuntutan khusus lainnya sesuai dengan proposal 

layanan dari operator layanan. 

 

 



Sewa 

Tingkat sewa dibatasi pada tingkat maksimum tunjangan sewa di bawah Skema 

Bantuan Jaminan Sosial Komprehensif ATAU 25% dari total pendapatan rumah tangga, 

tergantung mana yang lebih rendah.  

 

Informasi Terkini Permohonan Sewa 

https://communityhousing.hkcss.org.hk/tenant 

 

Hubungi Kami 

Alamat: Room 505, 5/F, Harcourt House, 39 Gloucester Rd, Wan Chai, Hong Kong. 

Situs Web: https://communityhousing.hkcss.org.hk/ 

E-mail: housing@hkcss.org.hk 

Pertanyaan: 3596 7128 

 

Pusat Layanan Dukungan untuk Etnik Minoritas: 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html 

 

Layanan Penerjemahan Lewat Telepon Gratis disediakan oleh Hong Kong Christian 

Service-CHEER:  

Jika Anda memerlukan dukungan untuk layanan penerjemahan, silakan hubungi 

hotline di bawah ini dan sampaikan bahwa pertanyaan Anda terkait dengan 

"Perumahan Sosial / Gerakan Perumahan masyarakat" untuk mempermudah 

identifikasi oleh CHEER. Terima kasih. 

 

Bahasa Nomor Hotline 

Bahasa Indonesia 3755 6811 

Hindi  हिन्दी 3755 6877 

Nepali  नेपाली 3755 6822 

Urdu  6833 3755 اردو 

Punjabi  ਪੰਜਾਬੀ 3755 6844 

Tagalog 3755 6855 

Thai  ไทย 3755 6866 

Vietnamese  Tiếng Việt 3755 6888 

 

 


