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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE 21 MLN USD W 
FUNDUSZACH FEDERALNYCH W CELU ZWIĘKSZENIA LICZBY PRACOWNIKÓW 

W SEKTORZE SŁUŻBY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W STANIE  
  

Kwalifikujący się dostawcy usług ambulatoryjnych i wsparcia środowiskowego 
mogą korzystać z funduszy według własnego uznania  

  
Środki w ramach finansowania można wykorzystać na zachęty związane z 

rekrutacją i zatrzymaniem pracowników, wydatki na edukację oraz rozwój kariery i 
szkolenia  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Urząd Zdrowia Psychicznego (State Office 
of Mental Health, OMH) w stanie Nowy Jork zabezpieczył 21 mln USD w funduszach na 
rekrutację i zatrzymanie pracowników, które pomogą wzmocnić stanowy system 
zdrowia psychicznego i poprawić dostęp do usług zdrowia psychicznego w 
społecznościach w całym stanie.  
  
„Pandemia COVID-19 stanowi ogromne obciążenie dla wszystkich mieszkańcach stanu 
Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „To finansowanie będzie stanowić 
wsparcie dla naszych pracowników zdrowia behawioralnego i zwiększy dostęp do 
opieki, pomagając zapewnić, że każda osoba w naszym stanie, która potrzebuje 
pomocy i leczenia, może ją otrzymać.”  
  
Komisarz OMH, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Zabezpieczanie tych funduszy 
federalnych umożliwia OMH wzmocnienie, rozszerzenie i utrzymanie usług zdrowia 
psychicznego dla społeczności poprzez zapewnienie szeregu ukierunkowanych 
podwyżek wynagrodzeń i elastycznych środków finansowych na rekrutację i 
zatrzymanie pracowników. Aby określić, w jaki sposób możemy najlepiej wykorzystać te 
fundusze, OMH zorganizował wiele spotkań z ponad 700 zainteresowanymi stronami, 
aby uzyskać informacje i zidentyfikować inwestycje w siłę roboczą jako kluczowy 
priorytet. Fundusze te radykalnie zwiększą możliwości i pomogą zapewnić, że każda 
społeczność posiada zasoby, których potrzebuje, aby pomóc swoim najbardziej 
wrażliwym mieszkańcom.”  
  
Reprezentantka, Yvette D. Clarke, powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmuję tę 
bardzo oczekiwaną i dobrą wiadomość od OMH. 9. okręg kongresowy wciąż dochodzi 
do siebie po trwającej traumie związanej z pandemią COVID-19. Rodziny wciąż cierpią. 



Od pokoleń, niszczący nasz stan i kraj kryzys zdrowia psychicznego jest jedynie 
zaostrzany w wyniku krytycznego niedoinwestowania sektorów usług, opieki i 
podnoszenia świadomości niezbędnej do jego przezwyciężenia. Ten tragiczny brak 
zasobów jest zbyt często oczywisty, ale staje się całkowicie nieuchronny, gdy spojrzymy 
na tych, którzy cierpią najbardziej w naszych społecznościach. Stwierdzenie, że jestem 
tym zmęczona, jest niedopowiedzeniem. Na szczęście dzisiaj, oddani sprawie 
urzędnicy stanowi, którzy mogą coś zmienić, też są tym zmęczeni. Pod 
przewodnictwem gubernator Hochul i w wyniku jej niezłomnego orędownictwa, Urząd 
Zdrowia Psychicznego w stanie Nowy Jork zabezpieczył 21 mln USD w 
transformacyjnych funduszach w celu wzmocnienia systemów zdrowia psychicznego w 
naszym stanie i złagodzenia trudności w dostępie do istotnych usług zdrowia 
psychicznego. Znaczące rozwiązania, takie jak te, to coś więcej niż dostarczanie 
rozpaczliwie potrzebnych zasobów; dowodzą one możliwości postępu. Możemy 
przezwyciężyć kryzys zdrowia psychicznego w całym stanie nowy Jork, Ameryce i na 
świecie, jeśli tylko będziemy kontynuować niezbędną do osiągnięcia tego celu pracę, 
jak nasz stan zrobił to dzisiaj. Jest to wyraźne ostrzeżenie, że nie możemy lekceważyć 
trwałej traumy osób cierpiących w następstwie globalnego kryzysu zdrowotnego, który 
zmienia świat.”  
  
Reprezentant, Paul Tonko, powiedział: „W wyniku tego kryzysu, więcej Amerykanów 
niż kiedykolwiek wcześniej szuka usług zdrowia psychicznego. Toczę niestrudzoną 
walkę, aby zapewnić, że usługi te zostaną uwzględnione w naszej federalnej 
odpowiedzi na pandemię COVID-19 i jestem dumny, że wiele kluczowych przepisów 
dotyczących zdrowia psychicznego, na które naciskałem, zostały uwzględnione w 
naszym planie ratowania Ameryki (American Rescue Plan). Dziękuję gubernator Hochul 
za jej szybkie działanie, aby zwiększyć liczbę pracowników służby zdrowia 
psychicznego w stanie Nowy Jork i pomóc zapewnić nadzieję tym, którzy potrzebują jej 
najbardziej.”  
  
Reprezentantka, Kathleen Rice, powiedziała: „Podczas gdy przerażająca utrata życia 
zawsze będzie najbardziej niszczycielską konsekwencją pandemii, nie można 
lekceważyć żniwa, jakie ten kryzys ma na zdrowie psychiczne. Z dumą walczyłam o to 
federalne finansowanie w Kongresie, aby rozszerzyć dostęp do usług w zakresie 
zdrowia psychicznego i wspierać naszych pracowników służby zdrowia psychicznego w 
stanie Nowy Jork. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za nadanie priorytetu tej 
krytycznej kwestii.”  
  
Reprezentant, Adriano Espaillat, powiedział: „Zdrowie psychiczne wpływa na 
każdego z nas i jeszcze przed pandemią, zdrowie psychiczne jednostek i rodzin w 
całych naszych społecznościach było przedmiotem coraz większej troski. Poczyniliśmy 
znaczny postęp, a teraz, kontynuując rozwiązywanie licznych wyzwań spowodowanych 
przez pandemię, musimy zapewnić, że zdrowie psychiczne pozostaje na czele naszych 
działań, aby pomóc naszym społecznościom w powrocie do równowagi. Gratuluję 
gubernator Hochul dzisiejszego ogłoszenia o wykorzystaniu tego federalnego 
finansowania, aby pomóc wzmocnić usługi zdrowia psychicznego w stanie Nowy Jork i 
ostatecznie pomóc rodzinom w całym naszym stanie.”  



  
Senator, Samra Brouk, powiedziała: „Jako przewodnicząca senackiej komisji zdrowia 
psychicznego, składam wyrazy uznania dla gubernator Kathy Hochul za zabezpieczenie 
tych funduszy dla Urzędu Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH). 
Wiemy, że musimy drastycznie zwiększać rekrutację i utrzymanie zatrudnienia, jeśli 
władze stanu Nowy Jork mają zapewnić wysokiej jakości, dostępne zasoby dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork potrzebujących opieki w zakresie zdrowia psychicznego 
i wsparcia kryzysowego. Czekam na dalszą współpracę z gubernator Hochul w celu 
określenia nowych sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkańców stanu Nowy Jork i 
zapewnienia, że wszystkie osoby mają dostęp do wysokiej jakości opieki w zakresie 
zdrowia psychicznego, na którą zasługują.”  
  
Członkini Zgromadzenia Aileen Gunther powiedziała, „Dziękuję gubernator Hochul i 
naszym partnerom w rządzie federalnym dla inwestowania w naszych pracowników 
zdrowia psychicznego. Przez cały czas trwania pandemii obserwujemy, jak potrzeby w 
zakresie zdrowia psychicznego naszych społeczności rosną, a mężczyźni i kobiety na 
linii frontu dbają o nas na każdym kroku tej drogi. To finansowanie pomoże zwiększyć 
liczbę pracowników i sprawi, że wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork będą 
bezpieczniejsi i zdrowsi.”  
Finansowanie federalne zostało zabezpieczone przez OMH zarówno za pośrednictwem 
ustawy o reagowaniu na pandemię koronawirusa i pomocy uzupełniającej (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriations Act, CRRSAA) z 2021 r., jak i 
ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act, ARPA) z 2021 
r. Ustawy te zapewniają dodatkowe finansowanie usług w zakresie zdrowia 
psychicznego poprzez ograniczone czasowo rozszerzenie dotacji programowej w 
ramach projektu Wspólnotowych Usług w zakresie Zdrowia Psychicznego (Community 
Mental Health Services, CMHS).  
  
OMH przewiduje wydawanie wytycznych dla funduszy siły roboczej dla kwalifikujących 
się dostawców usług ambulatoryjnych i wsparcia społeczności licencjonowanych przez 
OMH oraz powiadamianie dostawców o ich przydziałach w bieżącym miesiącu.  
  
Kwalifikujący się dostawcy usług ambulatoryjnych i wsparcia środowiskowego otrzymają 
fundusze, które będą mogli wykorzystać według własnego uznania na szereg 
kluczowych kategorii wydatków, do których należą:  
  
  

1. Zachęty na potrzeby rekrutacji i zatrzymania pracowników  
·   Premie za zatrzymanie i zatrudnianie  
·   Dodatek za staż pracy  
·   Składki emerytalne i inne świadczenia dodatkowe  
·   Wynagrodzenie za szczególne warunki pracy  
·   Wynagrodzenie za pracę w warunkach zagrożenia  
·   Zachęty do zmiany miejsca zamieszkania  

  
2. Wydatki na edukację  



·   Czesne dla nowych/obecnych pracowników, w tym kursy rozwoju zawodowego na 
poziomie uniwersyteckim oraz kształcenie ustawiczne  

·   Opłaty za egzaminy i składanie wniosków dla nowych/obecnych pracowników  
·   Kursy związane z kompetencjami kulturowymi i szkoleniami w zakresie 

różnorodności  
·   Opłaty rejestracyjne za konferencje  

  
3. Rozwój kariery i szkolenia  

·   Tworzenie, promowanie, udoskonalanie staży, stypendiów i/lub innych programów 
rozwoju kariery  

·   Współpraca z instytucjami akademickimi i politycznymi w celu opracowania strategii 
szkolenia pracowników.  

·   Strategie angażowania pracowników i rozwoju siły roboczej, takie jak 
opracowywanie lub nabywanie programów szkoleniowych, finansowanie opłat 
rejestracyjnych oraz pokrywanie wydatków pracowników na uczestnictwo w 
szkoleniach lub ich prowadzenie.  

  

###  

  
  

 
Dodatkowe wiadomości dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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