
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 5.10.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 149 MLN USD NA 
BEZPOŚREDNIĄ POMOC SPOŁECZNĄ DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW STANU 

NOWY JORK PODCZAS PANDEMII  
  

Fundusze mają kluczowe znaczenie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
starszych mieszkańców stanu Nowy Jork, aby pozostali w swoich domach i 

społecznościach oraz w spowalnianiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  
  

Administracja gubernator Hochul przewodzi krajowym działaniom na rzecz 
modernizacji ustawy o starszych Amerykanach i rozszerzenia inwestycji 

federalnych, które wspierają opłacalne usługi dla starzejącej się populacji  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że około 149 mln USD pomocy federalnej 
zostało przekazane hrabstwom w całym stanie, aby pomóc starszym mieszkańcom 
stanu Nowy Jork zaspokajać ich podstawowe potrzeby, pozostać w swoich domach i 
społecznościach oraz spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i zaszczepić 
się.  
  
Ta decyzja jest wyrazem uznania dla ogromnego wkładu ekonomicznego i 
społecznego, jaki osoby starsze wnoszą do naszych społeczności i rodzin. To 
finansowanie jest przykładem wyróżnienia stanu Nowy Jork jako pierwszego 
przyjaznego dla osób starszych w stanie w skali kraju, wyznaczonego przez Światową 
Organizację Zdrowia i AARP.  
  
„Nasza społeczność osób starszych rozpaczliwie potrzebuje wsparcia, a wykorzystanie 
federalnych funduszy stymulacyjnych wzmocni naszą sieć usług dla osób starszych i 
rozszerzy wsparcie dla tych, którzy go potrzebują”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Wiele istotnych usług nadal będzie funkcjonować – dostarczanie żywności i leków, 
transport, walka z izolacją społeczną, powstrzymanie nadużyć i wykorzystywania 
finansowego osób starszych, a jednocześnie wsparcie dla członków rodzin, którzy 
opiekują się starszymi dorosłymi, aby mogli wrócić do pracy. Te potrzeby będą się 
utrzymywać i zwiększać jeszcze długo po pandemii, ale moja administracja będzie 
pracować niestrudzenie, aby zadbać o naszą starzejącą się populację.”  
  
Poniżej znajdują się kwoty finansowania stymulującego dla sieci usług dla osób 
starszych w stanie Nowy Jork, wyznaczone przez region Regionalnej Rady Rozwoju 
Gospodarczego (Regional Economic Development Council, REDC):  
  



 

 

Region REDC  
Dostarczone fundusze 

stymulacyjne  

Western New York  
Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara  

$11,488,696  

Finger Lakes  
Genesee, Livingston, Monroe, Ontario, Orleans, Seneca, 
Wayne, Wyoming, Yates  

$8,917,053  

Southern Tier  
Broome, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, 
Steuben, Tioga, Tompkins  

$5,401,414  

Central New York  
Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga, Oswego  

$5,563,927  

Mohawk Valley  
Fulton, Herkimer, Montgomery, Oneida, Otsego, 
Schoharie  

$4,355,631  

North Country  
Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, Jefferson, Lewis, St. 
Lawrence  

$4,259,349  

Capital District  
Albany, Columbia, Greene, Rensselaer, Saratoga, 
Schenectady, Warren, Washington  

$7,136,560  

Hudson Valley  
Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, 
Westchester  

$15,237,162  

New York City  $69,492,838  

Long Island  
Nassau, Suffolk  

$17,617,519  

  
Gubernator Hochul pracuje również nad wykorzystaniem tych federalnych inwestycji 
stymulacyjnych, uznając, że pomoc dla starszych osób i ich opiekunów rodzinnych 
przyczynia się do utrzymania ich ekonomicznego i społecznego wkładu w społeczności. 
Władze stanu Nowy Jork prowadzą w krajowych działaniach na rzecz modernizacji 
ustawy o osobach starszych (Older Americans Act. OAA) na kwotę 2,7 mld USD, która 
określa federalną strukturę finansowania i przepisy regulujące stanowe i lokalne 
programy usług dla osób starszych.  
  
Zgodnie z ustawą Older Americans Act, programy usług dla osób starszych w stanie 
Nowy Jork są głównie finansowane przez stan i fundusze hrabstw , które stanowią 85 
procent kosztów programu, w porównaniu z federalnym wkładem 15 procent. Podczas 
gdy ten federalny udział znacznie wzrósł w następstwie ustawy o amerykańskim planie 
ratunkowym (American Rescue Plan), gubernator Hochul apeluje o zrównoważone 
finansowanie, aby sprostać rosnącym obowiązkom sieci, ponieważ populacja osób 
starszych wzrasta.  
  
Plan gubernator przyniósłby dodatkowe 175 mln USD dla stanu Nowy Jork. Prace nad 
modernizacją OAA obejmą również aktualizację przestarzałych części ustawy, 



 

 

uwzględnią wnioski wyciągnięte z pandemii oraz rozszerzą i unowocześnią świadczenie 
usług.  
  
Urząd Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych (New York State Office for the Aging, 
NYSOFA) współpracuje z siecią 59 agencji rejonowych ds. wsparcia dla osób starszych 
(Area Agencies on Aging), które zapewniają istotne usługi pomocnicze w każdym 
hrabstwie, w tym posiłki dostarczane do domu lub zgromadzone w jednym miejscu, 
doradztwo żywieniowe i edukację, opiekę zastępczą, usługi prawne, opiekę osobistą, 
zarządzanie indywidualnymi przypadkami, transport, doradztwo w zakresie ubezpieczeń 
zdrowotnych, zasoby rzecznictwa dla mieszkańców zakładów opieki długoterminowej i 
inne. Sieć obejmuje 1176 wykonawców, 777 centrów seniora, 819 miejsc posiłków 
zbiorowych, 315 centralnych jadłodajni i 2057 tras posiłków dostarczanych do domu.  
  
Lider Większości Senatu, Charles Schumer, powiedział: „Podczas gdy pandemia 
zmienia każdy aspekt życia w stanie Nowy Jork, ma ona szczególnie głęboki wpływ na 
życie starszych mieszkańców stanu, zabierając ich zbyt wielu i pozostawiając wielu 
niezdolnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w strachu, że mogą stracić swoje 
domy i odizolowanych od swoich społeczności. Doprawadzając do przyjęcia przez 
Senat ustawy American Rescue Plan walczyłem szczególnie o elastyczność w 
przyznawaniu środków stanowych, aby władze stanu Nowy Jork mogły zająć się 
problemami, które nasiliły się w wyniku pandemii COVID, zwłaszcza dla naszych 
najbardziej narażonych mieszkańców, takich jak seniorzy. Musimy nadal wspierać 
naszych starszych mieszkańców stanu Nowy Jork w trakcie wychodzenia z pandemii i 
cieszę się, że mogę współpracować z gubernator Hochul, aby zapewnić pomoc tym, 
którzy najbardziej jej potrzebują.”  
  
Reprezentant, Joe Morelle, powiedział: „Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork 
zasługuje na możliwość starzenia się z godnością w zaciszu własnego domu i własnej 
społeczności. Jestem dumny, że pomogłem w zapewnieniu tych funduszy, aby 
wesprzeć zmieniające się potrzeby rodzin w każdym wieku i o różnym stopniu 
sprawności, zwłaszcza w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Dziękuję 
gubernator Hochul za jej niestrudzoną pracę na rzecz osób starszych i czekam na 
nasze dalsze partnerstwo, aby zapewnić naszej starzejącej się populacji zasoby, 
których potrzebują, aby się rozwijać.”  
  
Reprezentantka, Mondaire Jones, powiedziała: „Jestem dumna, że mogłam pomóc 
w zabezpieczeniu tych funduszy w ramach ustawy American Rescue Plan i wyrażam 
uznanie dla administrację gubernator Hochul za ich dobre wykorzystanie dla naszych 
społeczności. Nasi seniorzy są ważnymi członkami naszych społeczności i mamy 
moralny obowiązek zapewnić im godne życie. W miarę jak wychodzimy z pandemii 
COVID-19, to finansowanie jest krytyczne dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
dobrobytu seniorów w hrabstwach Westchester, Rockland i w całym stanie Nowy Jork.”  
  
Dyrektor NYSOFA, Greg Olsen, powiedział: „Pandemia pokazała narodowi, jak 
niezwykle ważne jest zapewnienie opieki dla osób starszych, spowolnienie 
rozprzestrzeniania się wirusa, zapewnienie bezpieczeństwa i ratowanie życia. Mamy 



 

 

prawie 50-letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, aby zapewnić im zasiłki, 
na które zasługują, znaleźć pracę, utrzymać ich w zdrowiu i świadczyć usługi, które 
pozwalają im być tam, gdzie chcą – w ich domach i społecznościach, które wybrali – 
przy średnim koszcie usług na osobę wynoszącym poniżej 10 000 USD rocznie. 
Wszyscy musimy odegrać swoją rolę w walce z dyskryminacją ze względu na wiek i 
stereotypami oraz uznać, jak cenna jest ta populacja. Przywództwo gubernator jest 
powodem, dla którego nasza sieć odnosi takie sukcesy, i jestem bardzo dumny z ich 
roli, szczególnie podczas pandemii, za kontynuowanie innowacji i ciężkiej pracy w celu 
zaspokojenia potrzeb w tym trudnym czasie.”  
  
Dyrektor stowarzyszenia AARP w stanie Nowy Jork, Beth Finkel, powiedziała: 
„Praktycznie wszystkie starsze osoby dorosłe chcą pozostać w swoich domach i 
społecznościach, a utrzymanie ich zdrowia i bezpieczeństwa jest najważniejsze. AARP 
New York dziękuje gubernator Hochul za zapewnienie, że ta pomoc federalna wspiera 
starszych mieszkańców stanu Nowy Jork w całym stanie i kontynuuje działania, aby 
stan Nowy Jork – jako pierwszy dołączył do Sieci Stanów i Społeczności Przyjaznych 
dla Osób Starszych (Network of Age-Friendly States and Communities) organizowanej 
przez AARP/Światową Organizację Zdrowia z powrotem w 2017 roku – był przyjazny do 
życia dla wszystkich grup wiekowych.”  
  
Dyrektor wykonawczy NYSAC, Stephen J. Acquario, powiedział: „Nikt nie zapłacił 
wyższej ceny za pandemię COVID-19 niż starsi mieszkańcy stanu Nowy Jork, zarówno 
w utratą życia, jak i zakłóceniami w świadczeniu usług, które pomagają seniorom żyć z 
godnością. Przez cały czas trwania pandemii, biura ds. osób starszych w hrabstwach 
były na pierwszej linii frontu, zapewniając starszym mieszkańcom stanu Nowy Jork 
dostęp do żywności i pomagając w inicjatywach szczepień przeciwko COVID, by 
wymienić tylko kilka z nich. Dziękujemy gubernator Hochul za przyznanie tych funduszy, 
niezbędnych dla wspierania naszej pracy na pierwszej linii frontu, którą hrabstwa 
wykonują dla starszych mieszkańców stanu Nowy Jork i ich rodzin oraz pomagają nam 
pracować razem – władzom hrabstw, stanu i naszych lokalnych agencji usług 
społecznych – aby pomóc zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszym seniorom.”  
  
  
Dyrektor wykonawcza stowarzyszenia na rzecz osób starszych w stanie Nowy 
Jork (Association on Aging in New York, AANYS), Becky Preve, powiedziała: 
„Stowarzyszenie Association on Aging w stanie Nowy Jork docenia niezbędne i 
znaczące inwestycje w usługi dla osób starszych, które zapewniły te fundusze. Sieć 59 
agencji ds. osób starszych (Area Agencies on Aging) ma kluczowe znaczenie dla 
zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia osób starszych i ich rodzin, a 
pandemia COVID 19 zwiększyła zapotrzebowanie na usługi o niemal 100%. Nasza sieć 
została wzmocniona dzięki dodatkowym funduszom, a nasi partnerzy z Urzędu ds. 
Osób Starszych (Office for the Aging) w stanie Nowy Jork sumiennie pracowali, aby 
zapewnić, że te fundusze szybko dotarły do usługodawców w społeczności. Jesteśmy 
wdzięczni gubernator Hochul i jej stałemu wsparciu dla sieci usług dla osób starszych, a 
także jej zaangażowaniu w zapewnienie, że starsi mieszkańcy stanu Nowy Jork mają 
możliwość starzenia się z godnością, zachowaniem autonomii i szacunkiem.”  
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