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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI PONAD
DZIEWIĘCIU MLN USD W CELU WSPARCIA USŁUG PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ DLA MŁODZIEŻY, RODZIN I SPOŁECZNOŚCI W CAŁYM STANIE
NOWY JORK
Udostępnienie świadczeniodawcom 9,5 mln USD w celu rozszerzenia i
aktualizacji działań profilaktycznych opartych na dowodach
Gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj udostępnienie 9,5 mln USD na rozszerzenie
opartych na dowodach praktyk w zakresie profilaktyki zaburzeń związanych z
używaniem substancji dla młodzieży, rodzin i społeczności w stanie Nowy Jork. Ta
federalna dotacja na profilaktykę i leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych
pomoże wesprzeć działające w tym obszarze podmioty, których działalność została
zakłócona przez pandemię COVID-19. Fundusze są zarządzane przez stanowe Biuro
ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and
Supports, OASAS).
„Ciągły stres i niepewność pandemii COVID-19 sprawiły, że wskaźniki nadużywania
substancji i przedawkowania wzrosły w całym stanie, a my musimy zrobić wszystko, co
w naszej mocy, aby zapewnić, że mieszkańcy stanu Nowy Jork byli w stanie uzyskać
dostęp do leczenia, wsparcia i zasobów, których potrzebują”, powiedziała Gubernator
Hochul. „To finansowanie nie tylko pozwoli świadczeniodawcom i społecznościom
kontynuować ich ważną pracę w celu profilaktyki uzależnień, ale jest częścią ciągłego
zaangażowania mojej administracji w promowanie i ochronę zdrowia wszystkich
mieszkańców stanu Nowy Jork”.
Przez cały okres pandemii COVID-19, OASAS uznawała wartość i konieczność
istnienia podmiotów świadczących usługi profilaktyki uzależnień, szczególnie dla
młodzieży, rodzin, młodych dorosłych i społeczności. Podobnie jak wiele innych usług
wsparcia, obszar profilaktyki uzależnień musiał przejść z formy osobistej na model
wirtualny lub wykorzystujący alternatywne lokalizacje. To spowodowało, że
zdecydowana większość podmiotów świadczących usługi profilaktyki przestawiła się
na zdalne świadczenie swoich usług.
Te fundusze federalne zapewnią większy dostęp do strategii profilaktyki w
społecznościach w całym stanie, a także pozwolą świadczeniodawcom na dalsze
wspieranie zarówno świadczenia nowych usług profilaktyki poprzez finansowanie

początkowe, jak i dalsze świadczenie istniejących usług poprzez aktualizację
programów. Świadczeniodawcy mogą również wykorzystać te środki na modernizację
swoich systemów informatycznych, np. na udoskonalenie sprzętu i oprogramowania, a
także na subskrypcje platform wideokonferencyjnych.
Jest to pierwsze kompleksowe zaproszenie do składania ofert wspierających
rozbudowę infrastruktury profilaktyki w celu świadczenia pełnego zakresu usług dla
młodzieży, rodzin i społeczności. Kwalifikujący się dostawcy mogą ubiegać się o
dofinansowanie w wysokości do 70 000 USD, odwiedzając stronę
https://oasas.ny.gov/request-applications.
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Alkoholizmu i Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych, senator Pete Harckham, powiedział: „Świadczeniodawcy i
realizatorzy programów profilaktycznych w zakresie zaburzeń związanych z
używaniem substancji w całym Nowym Jorku odniosą ogromne korzyści z nowych
funduszy stanowych – i to w samą porę. Pandemia Covid-19 znacznie skomplikowała
pracę świadczeniodawców właśnie wtedy, gdy mieszkańcy najbardziej potrzebowali
pomocy, a większe środki pozwolą wzmocnić niezbędne alternatywne rozwiązania dla
programów prowadzonych osobiście. Doceniam silne zaangażowanie Gubernator
Hochul w ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork i przekazanie
tych funduszy na profilaktykę uzależnień”.
Członek Zgromadzenia i przewodniczący Komisji Zgromadzenia ds. Alkoholizmu
i Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, Phil Steck, powiedział: „Po raz
kolejny dziękuję Gubernator Hochul za jej przywództwo w zapewnieniu finansowania
usług, które tak wielu mieszkańców stanu Nowy Jork i ich rodzin potrzebuje, aby
poradzić sobie z uzależnieniem i powrotem do zdrowia psychicznego. Wpływ COVID
na naszą młodzież i młodych dorosłych będzie miał długotrwałe skutki w naszych
społecznościach, a te programy są niezbędne do wprowadzania pozytywnych zmian”.
W ciągu ostatnich kilku lat OASAS wprowadziła radykalne, wielotorowe podejście do
problemu epidemii opioidów i stworzyła wiodący w kraju program opieki nad osobami
uzależnionymi, obejmujący pełną profilaktykę, leczenie i usługi w zakresie powrotu do
zdrowia. Aby zwalczyć tę epidemię, administracja stanowa 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,
poszerzoną piulę grup wsparcia i ośrodki otwartego dostępu, które zapewniają
błyskawiczne oceny stanu i skierowania do odpowiedniej opieki. Od tego czasu usługi
te zostały wprowadzone w wielu społecznościach w całym stanie i pomogły ludziom w
potrzebie uzyskać dostęp do opieki bliżej ich miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą
znaleźć pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy i dostępny 7 dni w
tygodniu 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 wysłania e-maila na adres ombuds@oasas.ny.gov.
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