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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROGRAM STYPENDIALNY SUNY I CUNY
NA POKRYCIE CZESNEGO DLA 1000 NOWYCH PIELĘGNIAREK
DYPLOMOWANYCH
Stypendium „Nurses For Our Future” pozwoli sfinansować edukację 1000
nowych pielęgniarek, które będą dbać o mieszkańców w stanie Nowy Jork
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, podczas śniadania zorganizowanego przez
Stowarzyszenie na rzecz Lepszego Stanu Nowy Jork (Association for a Better New
York), program stypendialny Uniwersytetu Stanowego w stanie Nowy Jork (State
University of New York, SUNY) i Uniwersytetu Miejskiego w stanie Nowy Jork (City
University of New York , CUNY) o nazwie „Pielęgniarki dla naszej przyszłości” (Nurses
For Our Future) na pokrycie kosztów czesnego dla 1000 nowych pracowników opieki
zdrowotnej, którzy chcą uzyskać tytuł pielęgniarki dyplomowanej na uczelniach SUNY i
CUNY. Program ten jest odpowiedzią na deficyt personelu w sektorze opieki
zdrowotnej i brak pracowników w szpitalach w całym stanie.
„Zaledwie rok temu sławiliśmy naszych pracowników służby zdrowia niczym
bohaterów, którymi są, a pandemia wyraźnie pokazała nam, że nie możemy pozwolić
sobie na niedobór siły roboczej w służbie zdrowia”, powiedziała gubernator
Hochul.„Jestem zaszczycona mogąc ogłosić nasze nowe stypendium „Nurses For Our
Future” jako ważny krok w kierunku szkolenia większej liczby pielęgniarek i
wprowadzania ich do naszego systemu opieki zdrowotnej. Stypendia oferowane przez
uczelnie SUNY i CUNY pozwolą nam zmierzać w kierunku bardziej zamożnego i
sprawiedliwego stanu Nowy Jork, poprzez pracę nad tym, aby zapewnić każdemu
mieszkańcowi stanu dostęp do programów szkoleniowych, uzyskiwania jedno-, dwu- i
czteroletnich stopni naukowych, uczelni społecznych; SUNY i CUNY powinny stanowić
ścieżkę rozwoju dla klasy średniej”.
Od początku pandemii COVID-19 szpitale borykają się z niedoborem pracowników i
masowym napływem pacjentów. Ten program stypendialny ma na celu rekrutację i
przekwalifikowanie profesjonalistów w dziedzinie pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej,
aby umożliwić im pracę w potrzebujących największego wsparcia placówkach NYSRN.
Obecnie w stanie Nowy Jork jest ponad 9300 miejsc pracy dla pielęgniarek
dyplomowanych. Stypendium „Nurses For Our Future” umożliwi ponad 1000
studentom rozpoczęcie programu studiów pielęgniarskich w SUNY lub

CUNY. Studenci będą mogli realizować swoje programy według elastycznego
harmonogramu, w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin.
Działania te mają zachęcić mieszkańców stanu Nowy Jork, aktywnie pracujących w
sektorze opieki zdrowotnej, do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i
zdobywania wykształcenia w systemie SUNY lub CUNY.
Ponadto Departament Pracy stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor)
będzie wspierać marketing tych nowych możliwości dla obecnych i bezrobotnych
pracowników, w tym możliwości dostępnych za pośrednictwem regionalnych ośrodków
edukacyjnych SUNY w zakresie certyfikatów pielęgniarskich na poziomie
podstawowym, na które jest duże zapotrzebowanie, w tym certyfikowanych asystentów
pielęgniarskich, pielęgniarek licencjonowanych oraz pomocy w domach opieki.
Pomoc w poszukiwaniu pracy
Bank Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Job Bank) oferuje blisko 220 000 ofert
pracy obecnie dostępnych w stanie Nowy Jork, a użytkownicy mogą wyszukiwać ich
według słowa kluczowego, kodu pocztowego oraz nazwy stanowiska i firmy.
Korzystając z narzędzia do szukania pracy i rozwoju zawodowego JobZone, osoby
prywatne mogą planować swoją przyszłość, organizować poszukiwania pracy,
opracowywać CV i odkrywać możliwości rozwoju kariery.
Departament Pracy organizuje również codzienne wirtualne warsztaty i webinaria na
tematy istotne dla osób poszukujących pracy we wszystkich branżach, takie jak pisanie
CV, poszukiwanie pracy i techniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Agencja
współpracuje z setkami firm, organizując wirtualne targi kariery, podczas których osoby
poszukujące zatrudnienia mogą nawiązać kontakt z firmami w ramach targów pracy,
przeglądać dostępne oferty pracy i kontaktować się bezpośrednio z zatrudniającymi
firmami w celu zadawania pytań, a wszystko to bez wychodzenia z domu.
Dla tych, którzy chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin, władze stanu
udostępniają bank pracy zawierający blisko 30 000 ofert pracy w niepełnym wymiarze
godzin dostępnych teraz w stanie Nowy Jork posortowanych według lokalizacji, nazwy
stanowiska i firmy, które można również przeszukiwać według słów kluczowych.
Przedstawiciele przedsiębiorstw mogą korzystać z zasobów Departamentu Pracy, aby
uzyskać dostęp do milionów potencjalnych osób poszukujących pracy za
pośrednictwem bezpłatnych programów i usług. Mogą oni zamieszczać oferty pracy w
Banku Pracy NYS poprzez bezpośrednią możliwość indeksowania z istniejącej strony
internetowej lub z pomocą personelu i mogą uzyskać bezpośredni dostęp do Banku
Talentów NYS zawierającego dane milionów wykwalifikowanych osób poszukujących
pracy, aby zaspokoić swoje potrzeby rekrutacyjne. Mogą również zapisać się do
udziału w nadchodzących targach kariery lub dowiedzieć się o dostępnych ulgach
podatkowych i innych formach zachęty do zatrudniania.

Kanclerz SUNY, Jim Malatras, powiedział: „Dzięki naszej ofercie ponad 70
programów pielęgniarskich, obejmujących każdy stopień od pielęgniarek i pielęgniarzy
licencjonowanych do tytułu licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa, dostępnych w
każdym zakątku stanu Nowy Jork, jak również online, uczelnia SUNY jest gotowa do
zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przedstawicieli tych zawodów,
stanowiących fundament opieki zdrowotnej. Dziękujemy gubernator Hochul za jej
przywództwo, oferując ten bodziec w postaci stypendium dla tych, którzy chcą być
częścią tego szlachetnego powołania, a także za uwzględnienie opcji uczęszczania na
uczelnię w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin, dając naszym studentom
elastyczność w zarządzaniu ich edukacją i obowiązkami życiowymi. Przedstawiciele
SUNY, największego kompleksowego systemu szkolnictwa wyższego, są gotowe
sprostać temu wyzwaniu”.
Kanclerz CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, powiedział: „Pandemia spowodowała
konieczność zwiększenia możliwości leczenia w całym systemie naszej opieki
zdrowotnej, a rozszerzenie bazy zróżnicowanych, wykwalifikowanych
zarejestrowanych pielęgniarek jest kluczowym elementem tej propozycji. Pojawiający
się w samą porę program stypendialny pozwoli większej liczbie mieszkańców stanu
Nowy Jork zapisać się na wysokiej jakości programy pielęgniarskie oferowane przez
CUNY i budować satysfakcjonujące, dobrze płatne kariery w dziedzinie, w której są
bardzo potrzebni. Przedstawiciele CUNY są zaangażowani w szkolenie następnej
generacji profesjonalistów w dziedzinie pielęgniarstwa, dlatego dziękujemy gubernator
Hochul za jej nieustające wsparcie”.
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia pielęgniarek w stanie Nowy Jork, Pat
Kane, RN, powiedział, „Nikt nie położył więcej na szali niż ci z nas na linii frontu
podczas tej pandemii, dlatego ta wizjonerska inwestycja gubernator Hochul w pomoc w
odbudowie naszych szeregów pielęgniarskich jest dokładnie tym rodzajem wsparcia,
którego potrzebujemy, aby nadal dostarczać opiekę, na której mieszkańcy stanu Nowy
Jork polegają. Ponieważ najlepsza opieka musi odpowiadać na potrzeby kulturowe, te
1000 stypendiów stanowi dla nas ogromną szansę na dalszą rekrutację spośród
wszystkich społeczności w całym stanie, a dzięki zapewnieniu im miejsca na
uczelniach SUNY i CUNY, wzmacniają one również nasze publiczne instytucje
szkolnictwa wyższego, dając jasno do zrozumienia, że gubernator Hochul traktuje
priorytetowo zarówno naszych pracowników służby zdrowia, jak i młodych ludzi –
dokładnie tego rodzaju hierarchii potrzebujemy, aby odbudować stan Nowy Jork”.
Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Odpowiedni personel ma
kluczowe znaczenie dla dostępu do opieki zdrowotnej i jej jakości. Pandemia COVID
rzuciła światło na istniejące braki pracowników, a to zapotrzebowanie będzie jedynie
rosło wraz ze starzeniem się naszej populacji. Wyrażam uznanie dla gubernator
Hochul za tę ważną inicjatywę i czekam na dalsze programy szkolenia pracowników
służby zdrowia, których potrzebujemy”.
Prezes Stowarzyszenia Pracowników Opieki Zdrowotnej stanu Nowy Jork, Bea
Grause, pielęgniarka dyplomowana, doktor nauk prawnych, powiedziała:

„Niezwykle ważne jest, abyśmy jak najszybciej wzmocnili naszą bazę pracowników
opieki zdrowotnej. Dziękuję gubernator Hochul za podjęcie tak potrzebnych działań w
celu usunięcia barier finansowych, które mogą uniemożliwić przyszłym potencjalnym
pielęgniarkom zdobycie upragnionej edukacji i szkoleń. Dzisiejsze działanie jest
krokiem w kierunku zapewnienia, że posiadamy opiekunów, których społeczności
stanu Nowy Jork będą bardzo potrzebować w nadchodzących latach”.
Kenneth E. Raske, prezes Stowarzyszenia Szpitali w stanie Nowy Jork,
powiedział: „Gubernator Hochul jest zagorzałym orędownikiem pracowników w służbie
zdrowia i doskonale rozumie, że wyzwania kadrowe społeczności szpitalnej wymagają
odważnych działań. Ten bardzo potrzebny program stypendialny, mający na celu
pokrycie kosztów nauki dla 1000 nowych pielęgniarek dyplomowanych, pomoże
złagodzić niedobory kadrowe i zapewni niezawodny dopływ dobrze wyszkolonych
pielęgniarek. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej przywództwo i wizję w tej
ważnej kwestii.”
To ogłoszenie jest następstwem niedawnego otwarcia Kolegium Pielęgniarstwa i Nauk
o Zdrowiu w Decker (Decker College of Nursing and Health Sciences) przy
Uniwersytecie Binghamton, potwierdzającego zaangażowanie gubernator Hochul w
rozszerzanie edukacji zdrowotnej i zatrudnienia pielęgniarek w stanie Nowy Jork.
Uczelnie i uniwersytety SUNY w całym stanie Nowy Jork prowadzą ponad 70 w pełni
akredytowanych programów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku
pielęgniarstwo, oferując 17 różnych uprawnień w dziedzinie pielęgniarstwa, od pomocy
domowej do doktoratu i zaawansowanych certyfikatów. Studenci SUNY kończą studia
przygotowani do podjęcia pracy w służbie zdrowia po rygorystycznych kursach online
lub w klasie, w połączeniu z wymaganym praktycznym doświadczeniem w świecie
rzeczywistym. Każdego roku CUNY kończy 1800 studentów z ponad 50
pielęgniarskich zaawansowanych programów studiów i certyfikatów, w tym programów
dla pielęgniarek licencjonowanych, programów studiów doktoranckich, licencjackich,
magisterskich (tytułu doktora i doktora praktyki pielęgniarskiej) w 14 instytucjach
CUNY, w tym programów pielęgniarskich zarówno na wyższych uczelniach, jak i 1-4
letnich publicznych szkołach wyższych (community collage) Wszystkie programy
pielęgniarskie CUNY mają na celu poszerzanie możliwości rozwoju i awansu w
sektorze opieki zdrowotnej oraz szkolenie nowej generacji profesjonalistów w
dziedzinie pielęgniarstwa, aby zapewnić wysokiej jakości i sprawiedliwą opiekę
zdrowotną, szczególnie dla najbardziej narażonych i pozbawionych odpowiedniej
opieki grup społecznych.
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