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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DOSTĘPNOŚĆ 19 MLN USD 
PRZEZNACZONYCH NA PRACOWNIKÓW WSPIERAJĄCYCH WALKĘ 

Z UZALEŻNIENIAMI W STANIE NOWY JORK   
   

Środki finansowe zostały przyznane stanowi Nowy Jork w ramach Grantu 
Blokowego na Profilaktykę i Leczenie Uzależnień   

   
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj, że stan Nowy Jork pozyskał 19 mln 
USD z funduszy federalnych w ramach Grantu Blokowego na Profilaktykę i Leczenie 
Uzależnień (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) 
z przeznaczeniem na pracowników zajmujących się uzależnieniami w stanie Nowy 
Jork. Specjaliści od profilaktyki, leczenia i powrotu do zdrowia certyfikowani przez 
Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami Stanu Nowy Jork (NYS Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) otrzymają dofinansowanie na wsparcie 
takich inicjatyw jak spłaty kredytów, stypendia i inne zachęty sprzyjające rekrutowaniu, 
zatrzymywaniu i zwiększaniu liczebności pracowników zajmujących się wspieraniem 
walki z uzależnieniami w ramach ich kwalifikujących się programów.  
  
„Pandemia COVID-19 postawiła przed stanem Nowy Jork bezprecedensowe wyzwania 
i wpłynęła na wszystkie aspekty naszego życia” — powiedziała gubernator 
Hochul. „Dotyczy to również pracowników zajmujących się wsparciem w zakresie 
uzależnień. Pozyskane fundusze pomogą tym pracownikom w całym stanie i pozwolą 
wszystkim Nowojorczykom nadal otrzymywać niezbędną opiekę w walce 
z uzależnieniami”.  
  
Komisarz OASAS Arlene González-Sánchez powiedziała: „Stan Nowy Jork od 
zawsze ma dzielnych, oddanych pracowników, którzy poświęcają mnóstwo czasu na 
pomoc osobom dotkniętym uzależnieniami. W ramach dalszego radzenia sobie ze 
skutkami pandemii COVID-19 wyraźnie pokazujemy, że zrobimy wszystko, co trzeba, 
aby wesprzeć tych pracowników, a także wszystkich Nowojorczyków, którzy zostali 
dotknięci tą wyniszczającą chorobą”.  
  
Senator i przewodniczący Senackiej Komisji ds. Alkoholizmu i Uzależnień od 
Substancji Psychoaktywnych Pete Harckham powiedział: „W programach leczenia 
uzależnień w całym stanie widać było problem niedoboru pracowników na długo przed 
pandemią Covid-19, a teraz wymagają one tej szeroko zakrojonej pomocy, jaką 
zapewni to finansowanie federalne zajmującym się tymi programami pracownikom. 
Pragnę wyrazić uznanie dla gubernator Hochul za jej przywództwo w tym zakresie, bo 



im bardziej wzmocnimy personel zajmujący się leczeniem dzięki rekrutowaniu 
i zatrzymywaniu wykwalifikowanych specjalistów, tym szybciej będziemy mogli 
zapewnić mieszkańcom naszego stanu odpowiedni do ich potrzeb zakres pomocy”.  
  
Członek Zgromadzenia i przewodniczący Komisji Zgromadzenia ds. Alkoholizmu 
i Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Phil Stek powiedział: „W czasie 
pandemii COVID odnotowujemy dynamiczny wzrost przypadków przedawkowania 
i spowodowanych nimi zgonów. Z nowo opublikowanych danych CDC wynika, że 
w 2020 roku liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków osiągnęła 
rekordowy poziom. Pracownicy zajmujący się uzależnieniami ryzykują własnym 
życiem, kontynuując pracę w placówkach opieki zbiorowej podczas pandemii COVID. 
Musimy zapewnić tym pracownikom wszelkie możliwe zachęty, jakie jesteśmy w stanie 
zaoferować, aby zagwarantować, że placówki leczenia zarówno stacjonarnego, jak 
i ambulatoryjnego będą nadal czynne oraz odpowiednio obsadzone, i aby zwiększyć 
liczbę pracowników zajmujących się uzależnieniami w tym okresie nadzwyczajnych 
potrzeb. Doceniam gubernator Hochul za dostrzeżenie tych niezbędnych pracowników 
i pozyskanie funduszy potrzebnych do ich zatrzymania w tych ważnych zawodach oraz 
zachęcenia innych do podjęcia pracy w tym sektorze”.  
  
Środki finansowe przyznane w ramach tego grantu można przeznaczać na 
następujące inicjatywy:  
  
Rekrutowanie i zatrzymywanie pracowników   
   
Środki mogą być wykorzystane jako zachęty do zatrudniania i zatrzymywania 
specjalistów klinicznych i ds. opieki bezpośredniej, pracowników administracyjnych 
oraz personelu pomocniczego w placówkach zajmujących się uzależnieniami. 
Przykłady zachęt:  

·     zachęty sprzyjające zatrzymywaniu i zatrudnianiu;  
·     dodatki za wysługę lat;   
·     dodatki emerytalne i inne jednorazowe płatności z tytułu świadczeń 

pracowniczych;  
·     dodatki wyrównawcze;   
·     dodatki za szkodliwe warunki pracy.   
  

Edukacja   
   
Świadczeniodawcy mogą też uzyskać dopłaty na czesne, opłaty egzaminacyjne 
i aplikacyjne w celu wsparcia personelu zdobywającego świadectwa i certyfikaty, 
a także w celu zatrzymania obecnych certyfikowanych doradców ds. alkoholizmu 
i uzależnień (Credentialed Alcoholism and Substance Abuse Counselor, CASAC), 
certyfikowanych pracowników ds. profilaktyki (Credentialed Prevention Professional, 
CPP), certyfikowanych specjalistów ds. profilaktyki (Credentialed Prevention Specialist, 
CPS) oraz certyfikowanych doradców ds. wsparcia w zakresie powrotu do zdrowia 
(Recovery Peer Advocate).  
   



Fundusze mogą też być przeznaczane na opłaty za udział konferencji, czesne za 
doskonalenie zawodowe na poziomie college'u dla pracowników oraz inne szkolenia 
zawodowe, w tym kursy kształcenia ustawicznego dla specjalistów mających 
uprawnienia lub licencje, a także na umorzenie kredytów zaciągniętych na edukację.   
  
Stałe wsparcie   
   
Środki mogą być przeznaczane na opracowywanie długoterminowych strategii 
angażowania pracowników, a także na zwiększanie zatrudnienia, zatrzymywanie 
konsultantów, opracowywanie lub wykupowanie programu szkoleniowego, stypendia 
oraz opłaty za uczestnictwo w szkoleniach lub ich prowadzenie.   
Bazując na obecnych rozwiązaniach opieki ze świadomością traumy, pozyskane 
pieniądze mogą też być przeznaczane na szkolenia, stałe konsultacje i działania 
mające na celu wdrożenie modeli opieki opartej na dowodach.   
  
Rozwój zawodowy   
   
Fundusze można przeznaczać na tworzenie, promowanie lub rozwijanie programów 
stypendialnych dla specjalistów, w tym lekarzy, asystentów lekarzy oraz pielęgniarzy, 
a także programów promujących rozwój kariery innych licencjonowanych lub 
uprawnionych specjalistów.   
  
Świadczeniodawcy mogą też zawierać umowy z college'ami kształcącymi pielęgniarzy, 
asystentów lekarzy i lekarzy w celu utworzenia programów stypendialnych 
ukierunkowanych na uzależnienia i udzielania pomocy nowym studentom kierunków 
związanych z uzależnieniami, pracą socjalną lub programami ochrony zdrowia 
psychicznego.   
  
Świadczeniodawcy mogą też wykorzystywać te pieniądze w celu zachęcania do 
interdyscyplinarnych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych 
z uzależnieniami oraz współpracy z podmiotami akademickimi i podmiotami ds. polityki 
społecznej nad strategiami szkoleń personelu.  
  
Kwalifikujący się świadczeniodawcy mogą zapoznać się z zakresem prac wymaganych 
w przypadku tej możliwości uzyskania dofinansowania pod adresem: 
https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities.  
  
W ciągu ostatnich kilku lat Stan Nowy Jork wprowadził dynamiczne, wielotorowe 
podejście do problemu epidemii opioidowej i opracował czołowe w skali kraju 
kontinuum opieki nad osobami z uzależnieniami w połączeniu z pełną profilaktyką, 
leczeniem i usługami odwykowymi. Aby zwalczyć tę epidemię, Stan pracuje nad 
rozszerzeniem dostępu do tradycyjnych usług, w tym usług pomocy w sytuacjach 
kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego i rezydencyjnego, 
a także leczenia wspomaganego lekami, leczenia mobilnego i usług transportowych.  
  
  

https://oasas.ny.gov/supplemental-funding-opportunities


Gubernator Hochul należała do Grupy Zadaniowej Stanu Nowy Jork ds. Heroiny 
i Opioidów (NYS Heroin and Opioid Task Force), która w 2016 roku zaleciła nowe, 
nietradycyjne usługi, w tym centra powrotu do zdrowia, kluby młodzieżowe, 
poszerzona pula grup wsparcia i ośrodki otwartego dostępu, które zapewniają 
błyskawiczne oceny stanu i skierowania do odpowiedniej opieki. Od tego czasu 
proponowane rozwiązania zostały wprowadzone w wielu miejscowościach w całym 
stanie i pomagają ludziom w potrzebie uzyskać dostęp do opieki bliżej ich miejsca 
zamieszkania.  
Mieszkańcy Nowego Jorku zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą znaleźć 
pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy numer HOPEline 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369) lub wysyłając SMS o treści HOPENY (kod 467369).   
   
Informacje o dostępnych programach terapii uzależnień, w tym o możliwościach 
uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych i dostępnej detoksykacji oraz leczeniu 
szpitalnym, rezydencyjnym i ambulatoryjnym można znaleźć pod adresem 
FindAddictionTreatment.ny.gov lub na stronie internetowej NYS OASAS.   
  
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyliście trudności w związku z leczeniem 
bądź potrzebujecie pomocy w złożeniu odwołania od odrzuconego roszczenia, 
zapraszamy do skorzystania z infolinii CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 
lub napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
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