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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU 
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO POMOCY ŻYWIENIOWEJ DLA STARSZYCH 

DOROSŁYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK  
  

Zmiany obejmują uproszczenie wniosków w ramach programu dodatkowej 
pomocy żywieniowej oraz wydłużenie okresu otrzymywania świadczeń  

  
Wysiłki mające na celu pomoc kwalifikującym się starszym osobom dorosłym w 

uniknięciu braku bezpieczeństwa żywnościowego  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zmiany mające na celu zachęcenie większej 
liczby osób starszych i niepełnosprawnych pozbawionych bezpieczeństwa 
żywnościowego do zapisania się do programu dodatkowej pomocy żywieniowej 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Zmiany obejmują uproszczenie 
wniosku w ramach programu SNAP, wydłużenie okresu otrzymywania świadczeń 
przed koniecznością ponownej weryfikacji, oraz wyeliminowanie konieczności 
przeprowadzania wywiadu podczas procesu ponownej weryfikacji.  
  

„Seniorzy i niepełnosprawni żyjący w stanie Nowy Jork zostali mocno dotknięci 
skutkami pandemii COVID-19, co w niektórych przypadkach doprowadziło do braku 
bezpieczeństwa żywnościowego, a w innych jeszcze bardziej go pogłębiło”, 
powiedziała Gubernator Hochul. „Umożliwienie łatwiejszego dostępu do świadczeń 
w ramach programu SNAP dla tych grup społecznych pomoże złagodzić te 
dolegliwości. Nikt nie powinien się zastanawiać, kiedy będzie miał okazję zjeść 
następny posiłek i jestem dumna z podjęcia tych kroków w celu usunięcia barier 
zamykających przed osobami starszymi i niepełnosprawnymi o stałych dochodach 
możliwość skorzystania z zasiłków żywnościowych, dzięki którym będą mieli jedzenie 
na stole”.  

  
Amerykański Departament Rolnictwa (U.S. Department of Agriculture, USDA) 
upoważnił stanowy Urząd ds. Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością 
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA, które zarządza 
programem SNAP w stanie Nowy Jork, do stosowania uproszczonego formularza. 
Uproszczony formularz może być stosowania zarówno przy składaniu wniosku, jak i 
ponownej weryfikacji do SNAP – ułatwiając i upraszczając cały proces dla 
kwalifikujących się osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Gospodarstwa 
domowe muszą wypełnić tylko jeden dwustronny arkusz wniosku, co znacznie skraca 



czas i wysiłek wymagany w celu ubiegania się o przyznanie świadczenia lub ponownej 
weryfikacji.  
  
Od grudnia, kwalifikujący się starsi mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą ponownie 
ubiegać się o świadczenia przez okres 36 miesięcy – 12 miesięcy dłużej niż 
poprzednio. Dodatkowo, wnioskodawcy nie będą już zobowiązani do odbycia rozmowy 
w celu ponownego potwierdzenia przysługujących im świadczeń – co często jest jedną 
z największych przeszkód w pomyślnej ponownej certyfikacji.  
  
Chociaż stan Nowy Jork jest liderem w kraju pod względem udziału w programie SNAP 
wśród osób dorosłych w wieku 60 lat lub starszych, wskaźnik uczestnictwa w 
programie jest nadal niższy niż średnia dla stanu. W celu otrzymania świadczeń w 
ramach programu zarejestrowało się około 70 procent uprawnionych seniorów i osób z 
niepełnosprawnością, co stanowi znacznie niższy wynik niż szacunkowy dla całego 
stanu wskaźnik uczestnictwa wynoszący około 89 procent.  
  
Jedną z głównych przyczyn niższego poziomu uczestnictwa w programie SNAP jest 
długość i złożoność formularza aplikacyjnego. Zwykły wniosek zawiera dziewięć stron 
pytań i informacji mających na celu ustalenie, czy dane gospodarstwo domowe 
kwalifikuje się do otrzymania pomocy. Ponieważ wiele osób starszych i 
niepełnosprawnych uzyskuje stałe dochody i generalnie znacznie rzadziej dochodzi do 
zmian w ich gospodarstwach domowych, w celu weryfikacji ich uprawnienia do 
uczestnictwa w programie i obliczenia wysokości świadczeń potrzeba znacznie mniej 
informacji.  
  
Ponadto badania wykazują, że zapewnienie świadczeń w ramach SNAP osobom w 
wieku 65 lat i starszym skutkuje lepszym stanem ich zdrowia. Istnieje bezpośredni 
związek między programem SNAP a zmniejszeniem ilości miejsc w placówkach opieki 
długoterminowej, obniżeniem kosztów zdrowotnych i konieczności udzielenia pomocy 
medycznej w nagłych przypadkach. Dzięki zasiłkom otrzymanym w ramach SNAP 
osoby w wieku 65 lat i starsze mogą przeznaczyć swoje ograniczone środki na 
opłacenie innych podstawowych potrzeb, takich jak wykup recept czy opłata czynszu.  
  
Zastępca komisarza wykonawczego Urzędu ds. Pomocy Tymczasowej i dla Osób 
z Niepełnosprawnością, Barbara C. Guinn, powiedziała: „Ułatwiając osobom 
ubieganie się o przyznanie świadczeń w ramach programu SNAP i ich utrzymanie, 
możemy zachęcić większą liczbę znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkańców 
stanu Nowy Jork do postawienia na stole zdrowego i pożywnego jedzenia. Doceniam 
stałe starania Gubernator Hochul w zapewnienie pomocy jeszcze większej liczbie 
gospodarstw domowych w dostępie do ważnych świadczeń w ramach programu 
SNAP”.  
  

Dyrektor Urzędu ds. Osób Starszych, Greg Olsen, powiedział: „Dla osób starszych 
brak bezpieczeństwa żywnościowego prowadzi do pogorszenia przewlekłych chorób, 
niedyspozycji i utraty sił, dlatego zapewnienie odpowiedniego odżywiania było 
głównym celem naszych wysiłków w trakcie pandemii. Pod rządami Gubernator Hochul 



znacznie rozszerzyliśmy zakres dostaw bezpośrednio do domów, aby pokonać bariery 
w dostępie do żywności. Gubernator jest również liderem w maksymalizacji świadczeń 
w ramach programu SNAP i zapewnieniu dodatkowej pomocy w nagłych wypadkach 
dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork borykających się z problemem 
niedożywienia. Pandemia nadal wymaga od nas elastyczności w dostarczaniu pomocy 
tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Jestem dumny, że mogę dołączyć do Gubernator 
Hochul, która wprowadza te ważne zmiany w programie, aby uprościć proces 
składania wniosków i zapewnić ciągłość pomocy żywnościowej dla osób starszych”.  
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