
 
Do natychmiastowej publikacji: 30.9.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 20 MLN USD W RAMACH 
FUNDUSZY STABILIZACYJNYCH NA WSPARCIE PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH 

USŁUGI PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W STANIE NOWY JORK   
  

Dofinansowanie pomoże pokryć wydatki i utratę przychodów podczas pandemii 
COVID-19  

  
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj, że stan Nowy Jork pozyskał 20 mln 
USD z funduszy federalnych w ramach Grantu na profilaktykę i leczenie 
uzależnień (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) w celu wsparcia 
pracowników zajmujących się uzależnieniami w stanie Nowy Jork w związku z utratą 
dochodów i kosztami operacyjnymi poniesionymi w wyniku pandemii COVID 19.   
  
Podmioty zajmujące się profilaktyką, leczeniem i powrotem do zdrowia, nadzorowane 
przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami Stanu Nowy Jork (Office 
of Addiction Services and Supports, OASAS), otrzymają te fundusze w celu 
zaspokojenia potrzeb podatkowych i programowych w zakresie stabilizacji, ponieważ 
nadal zmagają się z wpływem pandemii COVID 19.   
  
„Ponieważ podmioty świadczące usługi w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień 
nadal borykają się ze skutkami pandemii COVID-19, wsparcie to w znacznym stopniu 
pomoże im wyjść z trudności finansowych związanych z kosztami operacyjnymi i 
koniecznością utrzymania infrastruktury”, powiedziała Gubernator Hochul. 
„Finansowanie to zapewni im również możliwość dalszego i ciągłego świadczenia 
usług w zakresie uzależnień dla wszystkich potrzebujących mieszkańców stanu Nowy 
Jork”.  
  
Finansowanie pozwoli na uzupełnienie braków zarówno fiskalnych, jak i 
programowych, i może być wykorzystane na pokrycie kosztów operacyjnych programu, 
redukcję zadłużenia, zakup wyposażenia, drobne remonty, koszty personelu i inne 
koszty związane z modyfikacjami operacyjnymi i infrastrukturalnymi, które powstały 
jako bezpośredni skutek pandemii COVID-19.   
  
Do otrzymania finansowania kwalifikuje się około 350 podmiotów. Kwalifikujące się 
organizacje i instytucje otrzymają od OASAS powiadomienie o dostępnej kwocie i 
wymaganych kolejnych krokach w celu uzyskania finansowania. Zainteresowane 
osoby mogą zapoznać się z możliwościami w ramach tego finansowania tutaj.  
  

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 wiodące 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.  
  
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.  
  
Komisarz OASAS, Arlene González-Sánchez, powiedziała: „Wychodząc z pandemii 
COVID-19, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć stojące w obliczu 
bezprecedensowych wyzwań podmioty działające w lokalnych społecznościach. 
Jednostki te są niezbędne w realizacji misji OASAS, aby dotrzeć do wszystkich 
potrzebujących mieszkańców stanu Nowy Jork, a dzięki tym funduszom będą mogły 
kontynuować one nieprzerwane świadczenie usług dla osób dotkniętych uzależnieniem 
i ich rodzin”.  
  

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Alkoholizmu i Uzależnień od Substancji 
Psychoaktywnych, Pete Harckham, powiedział: „Zapewnienie przez Gubernator 
Hochul znacznych funduszy federalnych dla podmiotów zajmujących się leczeniem 
zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w całym stanie Nowy 
Jork, aby pomóc w stabilizacji działalności i realizacji programów jest wspaniałą 
wiadomością. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi lecznicze, a świadczeniodawcy 
wciąż próbują wrócić do normalnej działalności po trudnościach spowodowanych 
pandemią Covid-19. To proste – więcej środków dla podmiotów leczniczych oznacza 
więcej uratowanych istnień ludzkich”.  
  
Członek Zgromadzenia i przewodniczący Komisji Zgromadzenia ds. Alkoholizmu 
i Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, Phil Steck, powiedział: „Po raz 
kolejny dziękuję Gubernator Hochul za docenienie dużego znaczenia finansowania na 
każdym poziomie leczenia uzależnień. Cieszę się, że mogę współpracować z OASAS 
w promowaniu i popieraniu tych ważnych zasobów – szczególnie w czasie pandemii 
COVID, ale nie tylko”.   

  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą 
znaleźć pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, dostny 7 dni w tygodniu, 
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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