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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZBUDOWĘ O 2,5 MILIONA DOLARÓW 
PIERWSZEJ W KRAJU INICJATYWY MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE 

ZNĘCANIU SIĘ NAD OSOBAMI STARSZYMI  
  

Inicjatywa zapewnia dodatkowe wsparcie dla kompleksowych, ulepszonych 
zespołów multidyscyplinarnych w całym stanie, które chronią osoby starsze 
podatne na zagrożenia przed znęcaniem się i wykorzystywaniem finansowym  

  
Liczba zespołów, które pomagają starszym, potroiła się w całym stanie  

  
Co dziesiąta osoba w wieku powyżej 65 lat pada ofiarą przemocy wobec osób 

starszych  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj rozszerzenie o 2,5 miliona USD pierwszej 
w kraju inicjatywy ulepszonych zespołów multidyscyplinarnych (Enhanced 
Multidisciplinary Teams Initiative, E-MDT), która chroni osoby starsze narażone na 
znęcanie, zaniedbanie lub wykorzystywanie finansowe. Finansowanie, które będzie 
udzielane corocznie do września 2022 r., pomaga osobom w wieku 60 lat i starszym, 
które są zagrożone z powodu ograniczeń fizycznych, upośledzenia funkcji poznawczych 
lub demencji oraz izolacji społecznej, a także poszerza dostęp do księgowych 
sądowych, psychiatrów geriatrycznych/specjalistów ds. zdrowia psychicznego i 
cywilnych usług prawnych. Inicjatywa, opracowana przez stanowy Urząd ds. starości 
(State Office for the Aging) i stanowy Urząd ds. pomocy ofiarom (State Office of Victim 
Services), obecnie obsługuje 51 hrabstw obejmujących 92 procent osób starszych w 
stanie, dzięki czemu program w Nowym Jorku jest pierwszym tego typu w kraju, i 
potraja liczbę zespołów ukierunkowanych na znęcanie się nad osobami starszymi”.  
  
„W Nowym Jorku wierzymy, że będziemy walczyć o sprawiedliwe i równe traktowanie 
wszystkich naszych obywateli oraz chronić nasze najsłabsze populacje, w tym osoby 
starsze”, powiedział gubernator Cuomo. „Ta pierwsza w swoim rodzaju inicjatywa 
skupia zespoły ekspertów w celu ochrony starszych nowojorczyków narażonych na 
znęcanie, zaniedbanie lub wykorzystywanie finansowe, a ciągłe finansowanie tego 
ważnego programu pomoże zapewnić, że zespoły te będą mogły dotrzeć do jeszcze 
większej liczby zagrożonych osób starszych w całym stanie, a także zapewnić im 
potencjalnie ratujące życie usługi, których potrzebują”.  
  
E-MDT składa się z profesjonalistów z usług opieki nad osobami starszymi, usług 
ochrony dorosłych (Adult Protective Services), opieki zdrowotnej, usług finansowych, 



 

 

wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, pomocy ofiarom, zdrowia psychicznego i 
innych dyscyplin w celu koordynowania dochodzeń i opracowywania interwencji w 
złożonych przypadkach przemocy wobec osób starszych. Zespoły — po raz pierwszy 
pilotowane w stanie w 2012 r. — pomagają dorosłym, którzy mają co najmniej 60 lat i są 
zagrożeni krzywdą lub wyzyskiem z powodu ograniczeń fizycznych, upośledzenia 
funkcji poznawczych lub demencji oraz izolacji społecznej.  
  
Początkowa trzyletnia inwestycja, która uruchomiła inicjatywę E-MDT w 2017 r., 
wyniosła 8,4 milionów USD. Inwestycja ta składała się z federalnych funduszy z Ustawy 
o ofiarach przestępstw (Victims of Crime Act) dostarczonych przez Urząd ds. pomocy 
ofiarom (Office of Victim Services) w połączeniu z inwestycją stanową zapewnioną 
przez Stanowy Urząd ds. starości (New York State Office for the Aging, NYSOFA). 
Stanowy Urząd ds. starości (NYSOFA) nawiązał współpracę z organizacją Długości 
życia w Większym Rochester (Lifespan of Greater Rochester) z siedzibą w hrabstwie 
Monroe oraz nowojorskim centrum przemocy wobec osób starszych Opieka Zdrowotna 
Weill Cornell Medicine w celu zarządzania, monitorowania i dystrybucji funduszy. Urząd 
ds. pomocy ofiarom (Office of Victim Services, OVS) zapewnia dodatkowe 2 miliony 
USD rocznie na finansowanie organizacji Usług ds. pomocy ofiarom (Victim Assistance 
Services/Office of Victim Services, VOCA), a NYSOFA przeznacza dodatkowe 500 000 
USD rocznie na dalsze wsparcie Inicjatywy E-MDT od 1 października 2020 r. do 30 
września 2022 r.  
  
Zespoły obejmują obecnie 51 hrabstw w 10 regionach, a rozwój zespołów w 11 
pozostałych hrabstwach stanu Nowy Jork trwa. Usługi świadczone ofiarom przemocy i 
nadużyć poprzez interwencje E-MDT obejmują informacje i skierowania do innych 
rodzajów usług, takich jak programy obsługi ofiar lub usługi prawne, oraz indywidualne 
rzecznictwo, takie jak zwrot mienia osobistego lub pomoc w ubieganiu się o 
świadczenia publiczne. Koordynatorzy E-MDT zapewniają konsultacje w sprawach, a 
także dostęp do usług konsultacyjnych, takich jak księgowy sądowy, psychiatra 
geriatryczny/specjalista ds. zdrowia psychicznego oraz prawnik cywilny, jeśli jest to 
właściwe i dostępne. Organizacja Lifespan of Greater Rochester organizuje również 
comiesięczne seminaria internetowe dla profesjonalistów na temat wykorzystywania 
finansowego. Podczas kryzysu zdrowia publicznego związanego z COVID-19, E-MDT 
nadal spotykały się wirtualnie, zapewniając ciągłe interwencje w przypadkach przemocy 
i nadużyć wobec osób starszych i ochronę starszych osób w Nowym Jorku w czasie, 
gdy wiele innych programów zostało wstrzymanych.  
  
Od 2017 r. koordynatorzy E-MDT otrzymali około 1600 skierowań, a 670 ofiar 
skorzystało z usług rzecznictwa. W tym samym czasie interwencje E-MDT 
spowodowały, że sądy nakazały zwrot około 645 000 dolarów dla ofiar spraw 
związanych z wykorzystywaniem finansowym.  
  
Dyrektor OVS, Elizabeth Cronin, powiedziała: „Izolacja, która jest rzeczywistością dla 
wielu starszych obywateli, stwarza warunki, które sprawiają, że są oni szczególnie 
podatni na wyzysk i rzadziej zgłaszają się, gdy są ofiarami przestępstwa. OVS jest 
duma, że wspiera tę ważną inicjatywę, aby pomóc w zapobieganiu przemocy wobec 



 

 

osób starszych i zapewnić, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. 
Dziękujemy gubernatorowi Cuomo za jego nieustające wsparcie, dzięki czemu zespoły 
te mogą dotrzeć do każdego nowojorczyka, który potrzebuje ich pomocy”.  
  
Pełniący obowiązki dyrektora NYSOFA Greg Olsen powiedział: „Cieszymy się, że 
możemy współpracować się z naszymi publicznymi i prywatnymi partnerami, aby 
zwrócić uwagę i pomóc w zapobieganiu i łagodzeniu przemocy wobec starszych 
nowojorczyków we wszystkich jej formach. Poprzez kontakt i edukację na temat oznak i 
symptomów nadużycia w celu współpracy z różnymi partnerami reprezentującymi różne 
systemy, nasze wiodące w kraju ulepszone zespoły multidyscyplinarne są liderem w 
dostarczaniu społecznościowego rozwiązania problemu społeczności i dodatkowo 
demonstrują zaangażowanie Nowego Jorku na rzecz osób starszych i dlaczego 
zostaliśmy wyznaczeni przez Światową Organizację Zdrowia i organizację emerytów 
AARP jako pierwszy stan przyjazny dla osób starszych (Age Friendly State) w kraju”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Lifespan Ann Marie Cook powiedziała: „Chcę 
podziękować gubernatorowi Cuomo za nieustanne wsparcie starszych ofiar. Izolacja i 
samotność doświadczana przez tak wielu starszych obywateli podczas pandemii 
pogorszyła i tak już poważną sytuację starszych nowojorczyków. Znęcanie się i 
przemoc wobec osób starszych przebiega w milczeniu, a w tym roku odnotowaliśmy 
wzrost przypadków nadużyć, oszustw i wyzysku finansowego. Udoskonalony 
multidyscyplinarny model zespołu sprawdził się i umożliwił społecznościom zbiorową 
ochronę starszych nowojorczyków. Seniorzy zasługują na to, by żyć bez przemocy i 
złego traktowania”.  
  
Lisa Rachmuth, administrator Centrum przemocy wobec osób starszych w 
Nowym Jorku (New York City Elder Abuse Center) w Weill Cornell Medicine, 
powiedziała: „NYCEAC ściśle współpracuje z nowojorskim Departamentem ds. 
Starzenia, organizacją Długości życia w Większym Rochester, Urzędem Stanu Nowy 
Jork ds. Starzenia się oraz naszymi partnerami społecznymi, aby zmniejszyć ryzyko dla 
starszych, wrażliwych nowojorczyków poprzez wręcz nieprawdopodobną współpracę 
rozszerzonych zespołów multidyscyplinarnych w całym stanie. Zespół NYCEAC z dumą 
honoruje osoby starsze, znajdując innowacyjne sposoby szybkiego i skutecznego 
ograniczania ryzyka. Dziękuję nowojorskiemu Wydziałowi ds. Starzenia się, Dziękuję 
nowojorskiemu wydziałowi ds. starzenia się, Długości życia w Greater Rochester, 
NYSOFA i OVS za to, ze myślą przyszłościowo w sprawach zakończenia 
wykorzystywania osób starszych”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Usług na rzecz dzieci i rodziny w stanie Nowy Jork (New 
York State Office of Children and Family Services), Sheila J. Poole, powiedziała: 
„Urząd ds. usług na rzecz dzieci i rodziny w stanie Nowy Jork z dumą współpracuje z 
naszymi siostrzanymi agencjami stanowymi, aby pomóc wrażliwym seniorom zachować 
godność i niezależność. Ta inicjatywa uzupełnia wysiłki Urzędu ds. usług na rzecz 
dzieci i rodziny oraz Usług ochrony dorosłych i zapewnia kolejne narzędzie dotarcia do 
wrażliwych grup osób starszych, które padły ofiarą przemocy, zaniedbań i wyzysku”.  
  



 

 

Ofiary przestępstw, które ukończyły 60 lat, złożyły łącznie 5673 wnioski o pomoc w 
okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r., a w tym czasie OVS zatwierdziło 3789 
wniosków.  
  
Statystyki wskazują, że co dziesiąta osoba w wieku powyżej 65 lat pada co roku ofiarą 
przemocy wobec osób starszych. Komitet ds. Koordynacji Służb Policyjnych dla Osób 
Starszych Stanu Nowy Jork (New York State's Committee for the Coordination of Police 
Services to Elderly Persons), wspierany przez pracowników ze stanowego Wydziału 
Wymiaru Sprawiedliwości w sprawach karnych (Division of Criminal Justice Services), 
pomaga organom ścigania i programom, zapewniając szkolenia i narzędzia, dzięki 
którym mogą lepiej służyć starszej populacji Nowego Jorku.  
  
Szkolenie obejmuje tematy, w tym strategie, które należy zastosować w odpowiedzi na 
wezwania osób z chorobą Alzheimera i demencją oraz jak adwokaci, usługodawcy i 
specjaliści z usług ochrony dorosłych mogą współpracować z organami ścigania w 
przypadkach wykorzystywania i przemocy wobec osób starszych. Komitet opracował 
również zestaw narzędzi dotyczących przemocy wobec osób starszych, opisujący różne 
formy przemocy wobec osób starszych; śledcze listy kontrolne; dokumenty 
szkoleniowe, filmy i kursy online; specyficzne statuty stanu Nowy Jork dotyczące 
znęcania się nad osobami starszymi; oraz broszury informacyjne dla seniorów ze 
wskazówkami, jak zapewnić im bezpieczeństwo.  
  
Zastępca komisarza wykonawczego Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości w 
sprawach karnych, (Department of Criminal Justice Services, DCJS), Michael C. 
Green, powiedział: „Przemoc wobec osób starszych jest tragiczną rzeczywistością i 
nie możemy pozwolić, aby pozostała bez odpowiedzi. Komitet ds. Koordynacji Służb 
Policyjnych dla osób starszych oraz personel DCJS z dumą wspiera te zespoły i 
pomaga zapewnić, że nasi najbardziej bezbronni obywatele nie będą nękani – i że ci, 
którzy próbują ich wykorzystać, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Dziękujemy 
gubernatorowi Cuomo za finansowanie tych zespołów i czekamy na dalszą współpracę 
między dostawcami usług a organami ścigania, abyśmy mogli wygrać walkę o 
zapobieganie przemocy wobec osób starszych i reagowanie na nie”.  
  
OVS zapewnia siatkę bezpieczeństwa dla ofiar przestępstw i/lub członków ich rodzin, 
rekompensując uprawnionym osobom koszty leczenia i doradztwa, koszty pogrzebu i 
pogrzebu, utracone zarobki i wsparcie, a także inną pomoc. Aby uzyskać więcej 
informacji, wytyczne dotyczące kwalifikowalności i programy pomocy ofiarom 
finansowane przez hrabstwa, odwiedź www.ovs.ny.gov lub zadzwoń pod numer 1-800-
247-8035.  
  
Domowe i środowiskowe programy NYSOFA zapewniają osobom starszym dostęp do 
dobrze zaplanowanego, skoordynowanego pakietu usług domowych i innych usług 
wspierających, mających na celu pomoc i uzupełnianie nieformalnej opieki. Agencja ma 
na celu poprawę dostępu i dostępności odpowiednich i opłacalnych usług wsparcia 
niemedycznego dla osób starszych, aby zmaksymalizować ich zdolność do starzenia 
się w ich społeczności i uniknąć zawyżonego poziomu opieki i opieki finansowanej ze 
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środków publicznych. NYSOFA osiąga to dzięki naszej sieci 59 lokalnych Biur ds. osób 
starszych.  
  
Lifespan pomaga seniorom i ich opiekunom podjąć wyzwania i stworzyć możliwości 
dłuższego życia. Organizacja jest zaufanym źródłem bezstronnych informacji, 
wskazówek oraz ponad 30 usług i wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów, a także 
zapewnia szkolenia i edukację dla pokrewnych specjalistów i społeczności.  
  
Centrum przemocy wobec osób starszych w Nowym Jorku w Weill Cornell 
Medicine zostało uruchomione w 2009 roku, aby poprawić sposób, w jaki specjaliści, 
organizacje i systemy reagują na wykorzystywanie i przemoc wobec osób starszych, jak 
również zaniedbanie i wykorzystywanie finansowe.  
  

###  
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