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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 12,6 MLN USD NA 
PROJEKTY MIESZKAŃ WSPOMAGAJĄCYCH W BROOKLYNIE I BUFFALO  

  
Finansowanie w ramach programu mieszkań i pomocy dla osób bezdomnych w 

celu stworzenia 73 jednostek stałych mieszkań wspomagających  
  

Projekty zapewnią usługi wspierające i stabilność mieszkaniową dla 
weteranów, osób z zaburzeniami związanymi zużywaniem substancji 

psychoaktywnych i poważnymi chorobami psychicznymi  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie 12,6 mln USD w funduszach 
stanowych na realizację projektów w Brooklynie i Buffalo, które zapewnią stworzenie 
stałych mieszkań wspomagających dla mieszkańców stanu Nowy Jork 
doświadczających bezdomności. Projekty te, współfinansowane z programu mieszkań i 
pomocy dla osób bezdomnych (Homeless Housing and Assistance Program) władz 
stanu Nowy Jork, zapewnią dodatkowe 73 jednostki stałych mieszkań wspomagających 
dla weteranów, osób z historią zaburzeń związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych oraz osób z poważnymi chorobami psychicznymi.  
  
„Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na godne i bezpieczne warunki 
mieszkaniowe – zwłaszcza ci, którzy są najbardziej podatni na zagrożenia i ci, którzy z 
honorem służyli naszemu narodowi”, powiedziała gubernator Hochul. „Te projekty, 
podobnie jak wiele innych realizowanych w ramach tego programu, zapewnią krytyczne 
usługi, z których osoby doświadczające bezdomności mogą skorzystać do przełamania 
wzorców braku bezpieczeństwa mieszkaniowego. W stanie Nowy Jork dbamy o siebie 
nawzajem, a te projekty są wyrazem tego zaangażowania.”  
  
Zatwierdzone projekty obejmują inwestycję Manhattan Village, o wartości 23,4 mln 
USD w Buffalo, która zapewni 66 jednostek przystępnych cenowo mieszkań, w tym 33 
jednostki stałych mieszkań wspomagających dla osób z zaburzeniami związanymi z 
używaniem substancji psychoaktywnych lub z poważnymi chorobami psychicznymi. 
Projekt, opracowany przez firmę BestSelf Behavioral Health Inc. otrzyma 6,1 mln USD z 
programu pomocy i zakwaterowania dla osób bezdomnych oraz pokrycie kosztów 
operacyjnych w ramach inicjatywy Empire State Supportive Housing.  
  
Zatwierdzono również realizację projektu 66 mieszkań o wartości 39,6 mln USD w 
Brooklynie, który umożliwi stworzenie 40 mieszkań wspomagających dla osób z 
poważnymi chorobami psychicznymi i dla weteranów. Projekt, opracowany przez firmę 



Concern for Independent Living, Inc, obejmuje 40 jednostek stałych mieszkań 
wspomagających i otrzyma 6,4 mln USD z Program Mieszkań i Pomocy dla Osób 
Bezdomnych oraz koszty operacyjne w ramach inicjatywy Empire State Supportive 
Housing In.  
  
Zarządzany przez stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i Niepełnosprawności (Office of 
Temporary and Disability Assistance, ODTA), program pomocy i zakwaterowania dla 
osób Bezdomnych umożliwił udostępnienie 128 mln USD w postaci funduszy 
kapitałowych dla projektów zakładających budowę mieszkań wspomagających lub 
naprawę schronisk interwencyjnych. Dotychczas w tym roku, w ramach programu 
przyznano prawie 25 mln USD na realizację ośmiu projektów, które pozwolą stworzyć 
lub zachować 213 jednostek mieszkalnictwa wspomagającego i naprawić schroniska 
dla bezdomnych w całym stanie. W ubiegłym roku Program zapewnił finansowanie 
30 projektów, które umożliwią pozyskanie 881 mieszkań socjalnych i naprawy 
w schroniskach.  
  
Program Mieszkań i Pomocy dla Osób Bezdomnych oferuje wsparcie kapitałowe 
i pożyczki dla korporacji not for profit, organizacji charytatywnych i religijnych oraz gmin 
na kupno, budowę lub remonty mieszkań dla osób, które nie są w stanie zapewnić 
sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych bez specjalnej pomocy. Dotacje są 
przyznawane w drodze konkursu przez New York State Homeless Housing and 
Assistance Corporation, korporację pożytku publicznego, której personel stanowi 
OTDA.  
  
W ramach tego Programu Stan Nowy Jork przeznaczył ponad 1,2 miliarda dolarów na 
rozwój mieszkalnictwa socjalnego. Dzięki temu Programowi powstało łącznie ponad 
22 000 mieszkań dla osób i rodzin doświadczających bezdomności.  
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