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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE BUDOWY DOMU 
TRENINGOWEGO I PRZEJŚCIOWEGO O WARTOŚCI $6,4 MLN DLA 

BEZDOMNYCH NOWOJORCZYKÓW  
  

Dom wielorodzinny Cooper Street Apartaments to 34 mieszkania w Glens Falls  
Usługi wsparcia mają pomóc mieszkańcom ustabilizować ich życie  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił zakończenie budowy 34-
mieszkaniowego domu wielorodzinnego Cooper Street Apartments o wartości $6,4 mln, 
oferującego przejściowe i trwałe wsparcie dla byłych bezdomnych osób i rodzin w Glens 
Falls. Budowa dwupiętrowego budynku została dofinansowana w wys. $5,8 mln z 
Programu Mieszkaniowego i Pomocowego dla Bezdomnych (Homeless Housing and 
Assistance Program, HHAP) Urzędu Pomocy Tymczasowej i Osobom 
Niepełnosprawnym (Office of Temporary and Disability Assistance) i jest realizowana 
przez stowarzyszenie Warren-Washington Association for Mental Health.  
  
„Nie możemy przymykać oczu na bezdomność i zagrożenie utratą mieszkania w 
naszych społecznościach”, powiedział gubernator Cuomo. „Dzięki inwestycjom w 
ramach programów takich jak program mieszkaniowy i pomocowy dla bezdomnych, 
pomagamy społecznościom opracować holistyczne podejście i konfrontować te kwestie 
zapewniając wszystkim nowojorczykom dostęp do usług wsparcia i zakwaterowania, 
które będzie dla nich bezpiecznym, stabilnym miejscem życia”.  
  
28 mieszkań stałego wsparcia będzie dostępnych dla różnych osób, w tym cierpiących 
na choroby psychiczne i młodych dorosłych w wieku 18–25 lat. Pozostałe sześć 
mieszkań będzie służyło jako lokum przejściowe dla osób, które doświadczają 
bezdomności.  
  
Urząd ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork zapewnia fundusze operacyjne dla 
Cooper Street Apartments w ramach Inicjatywy Domów Treningowych Stanu Nowy Jork 
(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI). Usługi wsparcia będą świadczone 
przez stowarzyszenie Warren-Washington Association for Mental Health i będą 
obejmowały m.in. zarządzanie sprawami sądowymi, pomoc prawną, pomoc w 
uzyskaniu świadczeń, doradztwo i interwencję kryzysową.  
  
Stowarzyszenie Warren-Washington Association for Mental Health zostało założone w 
1948 r., aby poprawić jakość życia osób dotkniętych chorobą psychiczną. Organizacja 



 

 

zarządza również budynkiem Housing First, projektem obejmującym 18 mieszkań 
treningowych zbudowanych dzięki funduszom HHAP w Hudson Falls.  
  
Ten projekt pokazuje ciągłe wysiłki gubernatora Cuomo dla zapewnienia wszystkim 
nowojorczykom dostępu do bezpiecznych, przystępnych cenowo mieszkań, co ma 
odzwierciedlenie w stanowym planie mieszkaniowym o niespotykanej wartości $20 
bilionów. Do tej pory plan pomógł zbudować lub utrzymać 7000 mieszkań treningowych 
na terenie stanu, dzięki czemu jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu 15 000 
zbudowanych lub utrzymywanych mieszkań w ciągu 15 lat.  
  
Bazując na tym zobowiązaniu, w zeszłym roku, budżet stanowy na rok 2021 zwiększył 
dostępne fundusze dla programu mieszkaniowego i pomocowego dla bezdomnych z 
$64 mln do $128 mln, a finansowanie zostało utrzymane na tym poziomie w obecnym 
budżecie stanowym.  
  
Komisarz Urzędu Pomocy Tymczasowej i Osobom Niepełnosprawnym Mike Hein, 
powiedział: „Przejściowe i treningowe mieszkania odgrywają ważną rolę w pomocy 
osobom i rodzinom, które zmagają się z bezdomnością. Cooper Street Apartments 
będzie odpowiedzią na rosnącą potrzebę wyrażoną przez społeczność i zapewni stałe 
miejsce zamieszkania dla osób bezdomnych. Zaangażowanie gubernatora Cuomo w 
zakończenie bezdomności zapewnia lokalnym społecznościom zasoby, które mogą 
wykorzystać, aby z troską stawić czoła tej kwestii”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego dr. Ann Sullivan, powiedziała: 
„Mieszkania treningowe zapewniają osobom z chorobą psychiczną możliwość 
niezależnego i udanego życia w ich społecznościach. Cooper Street Apartments w 
Glens Falls to piękne uzupełnienie sąsiedztwa, które zapewni mieszkańcom gościnny 
dom. To już kolejne udane przedsięwzięcie w ramach Inicjatywy Domów Treningowych 
Stanu Nowy Jork gubernatora, dzięki której tysiące osób i rodzin w trudnej sytuacji 
otrzymało bezpieczne i stabilne mieszkanie z usługami, których potrzebują”.  
  
Senator Dan Stec powiedział: „Bezdomność jest bardzo poważnym wyzwaniem w 
społecznościach na terenie całego stanu. Zajęcie się tą kwestią, zamiast ją ignorować, 
jest właściwą reakcją. Troskliwa i dobrze zaplanowana opieka to właśnie to, czego 
ludzie, w tym wielu weteranów wojennych żyjących na ulicy, naprawdę potrzebują. 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego i inne usługi wsparcia są kluczowe i będą 
dostępne tutaj dla mieszkańców, co pomoże im zbudować sobie lepsze życie”.  
  
Członek zgromadzenia ustawodawczego Matt Simpson, powiedział: „Cieszę się, że 
projekt Cooper Street Apartments doszedł do skutku. Moja matka pracowała przez 
wiele lat w obszarze zdrowia psychicznego; mogłem zatem bezpośrednio obserwować, 
jak ważne jest zapewnienie zasobów związanych ze zdrowiem psychicznym. Otwarcie 
tych mieszkań wraz z usługami wsparcia ze strony Urzędu Pomocy Tymczasowej i 
Osobom Niepełnosprawnym będzie wspaniałym zasobem dla naszego regionu i jest 
mile widzianym dodatkiem w Glens Falls. Chciałbym podziękować miastu i jego 
mieszkańcom za to, że ten projekt stał się rzeczywistością”.  



 

 

  
Dyrektor wykonawczy stowarzyszenia Warren-Washington Association for Mental 
Health, Andrea Deepe powiedziała: „Niestety bezdomność istnieje w Glens Falls i w 
wielu społecznościach w okolicznych hrabstwach. Cooper Street Apartments będzie 
promykiem nadziei i nowym początkiem dla tych, którzy doświadczają bezdomności w 
tej okolicy. Jesteśmy dumni ze wsparcia społeczności, jakie otrzymaliśmy dla tego 
projektu i dziękujemy gubernatorowi Cuomo za umożliwienie realizacji tego typu 
projektów na terenie naszego stanu”.  
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