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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 9 MLN USD NA ROZSZERZENIE 

ZAKRESU USŁUG DOTYCZĄCYCH ZDROWIA PSYCHICZNEGO, UZALEŻNIEŃ I 
CHORÓB WIEKU PODESZŁEGO DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW 

SPOŁECZNOŚCI STANU NOWY JORK DOTKNIĘTYCH PRZEZ COVID  
  

Środki otrzyma sześć podmiotów świadczących usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego w okresie 5 lat  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj wybór sześciu dostawców usług w zakresie 
zdrowia psychicznego, którzy otrzymają do 9 mln USD w ciągu pięciu lat z 
przeznaczeniem na wspieranie określonych programów społecznych. Chodzi o 
programy pomagające osobom powyżej 55. roku życia, które z powodu stanu zdrowia 
psychicznego, uzależnień lub chorób wieku podeszłego mogą nie być w stanie żyć 
samodzielnie lub przetrwać okresu pandemii.  
  
„Ponieważ pandemia COVID-19 nadal dotyka społeczności w całym stanie Nowy Jork, 
musimy położyć nacisk na ochronę najsłabszych jednostek” – powiedziała gubernator 
Hochul. „To wsparcie finansowe pomoże starszym mieszkańcom stanu w miejscach, 
które zostały szczególnie dotknięte pandemią, a przyznane środki zapewnią im pomoc i 
wsparcie, aby mogli żyć niezależnie i godnie”.  
  
Program „Partnerstwo na rzecz wspierania osób starszych w miejscu zamieszkania w 
społecznościach poważnie dotkniętych przez COVID-19” (Partnership to Support Aging 
in Place in Communities Severely Impacted by COVID-19) będzie koncentrować się na 
historycznie marginalizowanych społecznościach mniejszościowych, które zostały 
mocno dotknięte przez COVID-19. Pomoże on zapewnić godne warunki bytowania 
osobom starszym w ich miejscach zamieszkania. Program będzie polegać na 
partnerskiej współpracy między usługodawcami licencjonowanymi przez OMH i 
agencjami z licencją Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) oraz Biura ds. Osób Starszych stanu Nowy 
Jork (NYS Office for the Aging, NYSOFA).  
  
Komisarz Biura ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: 
„Przyznane środki pomogą starszym mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy już 
zmagają się z poważnymi problemami, żyć niezależnie i godnie w swoich 
społecznościach. Relacje partnerskie nawiązane w ramach programu połączą wszystkie 



dostępne zasoby OMH i naszych siostrzanych agencji – OASAS i NYSOFA – aby 
umożliwić starszym mieszkańcom stanu, którzy cierpią na choroby psychiczne i walczą 
z uzależnieniem, bezpieczne pozostanie we własnych domach”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedziała: „Pozyskane środki finansowe zapewnią dostęp do 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej osobom starszym zmagającym się z uzależnieniami i 
chorobami psychicznymi. Dzięki wspólnej pracy w ramach społecznych i stanowych 
relacji partnerskich będziemy mogli świadczyć skuteczne, kompleksowe i 
spersonalizowane usługi w celu zaspokojenia potrzeb tej wrażliwej grupy społecznej”.  
  
Dyrektor Biura ds. Osób Starszych stanu Nowy Jork, Greg Olsen, powiedział: „To 
przełomowe partnerstwo zapewni usługi wsparcia pomagające osobom starszym, a 
jednocześnie będzie kłaść nacisk na kwestie uzależnień i zdrowia psychicznego, które 
mogą uniemożliwiać tym osobom pozostawanie w miejscu zamieszkania. Tajemnicą 
sukcesu tych programów jest całościowe podejście do potrzeb osób starszych i 
koncentracja na pełnym zakresie tych potrzeb. Ich realizacja jest możliwa dzięki 
połączonym wysiłkom lokalnych biur ds. osób starszych, które współpracują z 
partnerami świadczącymi usługi w zakresie zdrowia behawioralnego i fizycznego. 
Wyrażam uznanie dla Biura ds. Zdrowia Psychicznego, Biura ds. Usług i Wsparcia dla 
Osób z Uzależnieniami oraz wszystkich partnerów za zaangażowanie w realizację tej 
wizji. Dziękuję też gubernator Hochul za jej niestrudzone działania, dzięki którym Nowy 
Jork ma szansę być pierwszym stanem przyjaznym dla osób starszych”.  
  
Zastępca dyrektora wykonawczego Wydziału Usług dla Weteranów stanu Nowy 
Jork, Joel Evans, powiedział: „Pomimo wyzwań i trudności, jakie niesie ze sobą 
pandemia COVID-19, stan Nowy Jork cały czas dba o osoby o wyjątkowych potrzebach 
i zapewnia im możliwość pozostania w miejscach zamieszkania, gdzie mogą cieszyć się 
niezależnością i bliskością swoich społeczności. Pozyskane środki pomogą tym 
osobom cieszyć się godną starością w swoich domach. Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za niezachwiane wspieranie tego przedsięwzięcia, które będzie 
promować zdrowie i dobre samopoczucie wśród ponad 50 procent weteranów powyżej 
65. roku życia zamieszkujących w stanie Nowy Jork”.  
  
  
W kwietniu 2021 r. OMH zaprosiło kwalifikujących się wnioskodawców do 
przygotowania i zgłoszenia planów wsparcia starszych mieszkańców stanu Nowy Jork 
w społecznościach dotkniętych pandemią COVID-19, którzy mają trudności w 
samodzielnym życiu z powodu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, 
uzależnieniami lub wiekiem.  
  
Programy te pomogą osobom starszym cieszyć się godną starością w mieszkaniach 
zakwaterowania socjalnego wspomaganych przez OMH lub innych lokalach 
mieszkaniowych przeznaczonych dla osób starszych. Przyznane środki umożliwią 
rozszerzenie lub usprawnienie dotychczasowych programów bądź przygotowanie 
nowego programu, który spełni wszystkie wymagania.  



  
Programy objęte wsparciem obejmują:  
  
Miasto Nowy Jork  
 
Program usług dla osób starszych  
  
Celem Programu usług dla osób starszych (Service Program for Older People, SPOP), 
realizowanego we współpracy z Metropolitan Center for Mental Health i Departamentem 
ds. Osób Starszych miasta Nowy Jork, jest zapewnienie godnej starości w miejscu 
zamieszkania i ograniczenie przedwczesnego przyjmowania osób starszych do 
instytucji opiekuńczych poprzez zapewnienie zintegrowanych usług związanych z 
ogólnym stanem zdrowia (dobre samopoczucie psychiczne, opieka medyczna i leczenie 
zaburzeń związanych z uzależnieniami) przy jednoczesnym zaspokajaniu konkretnych 
potrzeb dzięki usługom opiekuńczym, domowej opiece zdrowotnej, możliwościom 
socjalizacji, posiłkom, drobnym usprawnieniom w domach i połączeniu z programami 
społecznymi. Oczekuje się, że z programu skorzysta co roku 240 dorosłych (łącznie 
2700 w okresie objętym dotacją). Dodatkowo dzięki współpracy z dwiema instytucjami, 
z których jedna ma bogate doświadczenie w ambulatoryjnym leczeniu uzależnień, a 
druga świadczy konkretne usługi dla osób starszych w miejscu zamieszkania, program 
pozwoli przekazać treści edukacyjne i pomoc kolejnym 300 osobom rocznie.       
 
Samuel Field YM&YWHA  
  
Samuel Field YM&YWHA wspólnie z Rego Park Counseling i Departamentem ds. Osób 
Starszych miasta Nowy Jork prowadzą akcję zachęcania osób starszych do badań 
przesiewowych w ich rodzinnych okolicach i zapewniają im dostęp do swoich usług. 
Program koncentruje się na docieraniu do osób potrzebujących pomocy i świadczeniu 
usług w terenie, obejmując ocenę potrzeb w zakresie zdrowia behawioralnego, zdrowia 
fizycznego i usług dla osób starszych, a także potrzeby w innych obszarach. Dla 
każdego klienta tworzony jest indywidualny plan opieki, a do czasu udostępnienia 
wszystkich potrzebnych usług świadczona jest opieka tymczasowa z pełną koordynacją. 
Poradnie Samuel Field i Rego Park mają też świadczyć usługi pomocnicze, obejmujące 
psychoterapię indywidualną lub rodzinną oraz opiekę psychiatryczną.  
  
Jamaica Hospital  
  
Jamaica Hospital Medical Center we współpracy z Flushing Hospital Medical Center 
oraz Departamentem ds. Osób Starszych miasta Nowy Jork realizują program Jamaica 
Partnership to Support Aging in Place.  
Cele tego projektu to: zmniejszenie liczby nieleczonych zaburzeń zdrowia psychicznego 
i spowodowanych uzależnieniami wśród osób z grup ryzyka, zmniejszenie liczby 
epizodycznych przypadków opieki na oddziałach ratunkowych, zmniejszenie liczby 
nieprawidłowych zachowań, które przyczyniają się do pogorszenia zdrowia 
psychicznego, zwiększenie zaangażowania oraz zmniejszenie liczby przypadków 
niezaspokojonych potrzeb wynikających z barier kulturowych i językowych. Oczekuje 



się, że w okresie objętym dotacją z programu skorzysta 360 osób. Ośrodek Flushing ma 
zajmować się leczeniem zaburzeń spowodowanych zażywaniem substancji 
psychoaktywnych i telemedycyną uzależnień, a Departament ds. Osób Starszych 
będzie szkolić personel medyczny w zakresie udzielania niemedycznej pomocy osobom 
starszym oraz zapewni kontakt personelu ośrodków zdrowia z dostawcami usług dla 
osób starszych.  
  
Ohel Children's Home and Family Services  
  
Celem projektu WHEEL realizowanego przez Ohel we współpracy z LSA Recovery, Inc. 
i Departamentem ds. Osób Starszych miasta Nowy Jork jest zapewnienie 
kompleksowych usług w zakresie zdrowia psychicznego i umożliwienie osobom 
starszym dostępu do pełnego wachlarza usług, które pomogą im cieszyć się starością w 
miejscu zamieszkania. Planowane jest zastosowanie modelu „gwiaździstego”, w którym 
wielodyscyplinarny zespół będzie prowadził działania informacyjne i motywacyjne oraz 
realizował badania przesiewowe w terenie na całym Półwyspie Rockaway, prowadząc 
działania lokalne w wyznaczonych przez NYCDFTA ośrodkach NORCS, centrach dla 
osób starszych i osiedlach mieszkaniowych NYCHA. Pozwoli to skoordynować 
działania klinik zdrowia psychicznego OHEL i klinik zaburzeń spowodowanych 
zażywaniem substancji psychoaktywnych LSA w celu zapewnienia dodatkowych 
możliwości diagnozowania/leczenia. Dodatkową korzyścią będzie połączenie usług 
NYCDFTA z technologiami wspierającymi.  
  
Hudson Valley  
 
Departament Zdrowia Psychicznego hrabstwa Orange  
  
Projekt partnerski hrabstwa Orange wspierający godną starość w miejscu zamieszkania 
nosi nazwę Enhanced WELCOME Orange Geriatric Initiative (WOGI) i jest realizowany 
przez Departament Zdrowia Psychicznego hrabstwa Orange, organizację Catholic 
Charities of Orange and Sullivan Counties oraz Biuro ds. Osób Starszych hrabstwa 
Orange. Wykorzystując model oparty na selekcji, projekt ma pomagać 
marginalizowanym dotąd osobom poprzez: poprawę stabilizacji w społeczności i 
zmniejszenie liczby możliwych do uniknięcia przyjęć na oddziały ratunkowe oraz do 
szpitali i domów opieki, wspieranie osób starszych w celu poprawy ich samopoczucia i 
funkcjonowania, tak aby mogły cieszyć się starością w miejscu zamieszkania, a także 
poprawę wykorzystania technologii w celu lepszej obsługi populacji docelowej dzięki 
utworzeniu infrastruktury umożliwiającej dobieranie usług na podstawie indywidualnych 
potrzeb.  
  
Long Island  
 
Central Nassau Guidance & Counseling Services  
  
Central Nassau Guidance & Counseling Services współpracuje z Family & Children's 
Association oraz Biurem ds. Osób Starszych hrabstwa Nassau w ramach projektu Link-



Age. Ich celem jest koordynacja docierania do osób potrzebujących i świadczenia usług 
przez agencje, znajdowanie i motywowanie osób starszych, określanie indywidualnych 
potrzeb osób starszych, pomaganie osobom starszym i ich rodzinom/opiekunom w 
przezwyciężeniu częstych barier w dostępie do opieki i usług dzięki rozwiązaniom 
technologicznym, a także zaspokajanie potrzeb dzięki kompleksowemu finansowaniu i 
wsparciu społecznemu. Plany obejmują także leczenie zaburzeń psychicznych i 
współwystępujących poza placówkami oraz docieranie do odizolowanych seniorów.  
  
Informacje o programach geriatrycznych oferowanych przez OMH są dostępne tutaj.  
  
  

###  
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