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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 4,5 MLN USD NA 
POPRAWĘ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH 

SPOŁECZNOŚCIACH  
  

Fundusze Federalne w ramach dotacji blokowej na zapobieganie i leczenie 
nadużywania substancji będą wykorzystywane na potrzeby koalicji mających na 

celu zapobieganie nadużywaniu substancji  
  

Koalicje będą angażować zagrożone i pozbawione odpowiednich zasobów 
społeczności w celu opracowania oraz wdrożenia strategii zapobiegania 

negatywnym zjawiskom  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie do 4,5 mln USD z funduszy 
federalnych w ramach programu Dotacji Blokowej na Profilaktykę i Leczenie 
Uzależnień (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant, SABG) na 
rozwój koalicji mających na celu zapobieganie używaniu i nadużywaniu substancji na 
obszarach stanu Nowy Jork pozbawionych odpowiednich zasobów. Koalicje te mają na 
celu lepsze zaangażowanie szczególnie zagrożonych i odizolowanych społeczności w 
rozwój i wdrażanie strategii zapobiegania zmianom środowiskowym. Fundusze 
zostaną przyznane w ramach procesu składania wniosków (Request for Applications, 
RFA) administrowanego przez Biuro Usług i Wsparcia ds. Uzależnień (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) w stanie Nowy Jork.  
  
„Uzależnienie może dotknąć każdą rodzinę, nagle i dotkliwie. Walka z kryzysem 
opioidowym ma dla mnie osobiste znaczenie i chcę, aby wszyscy mieszkańcy stanu 
Nowy Jork, zmagający się z uzależnieniem, wiedzieli, że jesteśmy tu dla Was”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Usługi terapeutyczne powinny być dostępne dla 
wszystkich, a to nowe finansowanie stanowić znaczący krok w kierunku zapewnienia, 
że mieszkańcy stanu Nowy Jork w społecznościach o niedostatecznych zasobach, 
mają narzędzia, których potrzebują, aby poradzić sobie z uzależnieniem i przejść do 
etapu powrotu do zdrowia”.  
  
Koalicje otrzymujące dofinansowanie wykorzystają Ramy Strategicznej Profilaktyki, 
aby opracować odpowiedni kulturowo i dostosowany do potrzeb program profilaktyki 
dla społeczności i populacji o niedostatecznych zasobach, w tym dla weteranów, 
młodzieży LGBTQ, Latynosów, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, 
społeczności wiejskich i migrantów. Podejście to polega na wykorzystaniu lokalnych 
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źródeł danych, które mogą zidentyfikować specyficzne dla danej kultury problemy, 
związane z używaniem i nadużywaniem substancji, pomagając w opracowaniu 
konkretnych strategii w zakresie profilaktyki w celu ograniczenia używania substancji 
przez osoby niepełnoletnie i wprowadzenia trwałych pozytywnych zmian w 
społecznościach wysokiego ryzyka.  
  
Przez 3 lata w każdej z 10 Stref Rozwoju Gospodarczego w stanie Nowy Jork zostanie 
przyznanych do 150 000 USD rocznie dla każdej koalicji. RFA dla tej inicjatywy można 
zobaczyć tutaj.  
  
Komisarz OASAS, Chinazo Cunningham, powiedziała: „Odpowiednie zajęcie się 
okolicznościami, które prowadzą do używania substancji i uzależnienia, wymaga 
podejścia opartego na społeczności lokalnej, przy czym należy pamiętać, że różne 
społeczności i populacje wymagają różnych usług. Pozwala nam to kierować nasze 
usługi tam, gdzie jest na nie największe zapotrzebowanie, a dzięki tym nowym 
koalicjom będziemy w stanie zapewnić te istotne usługi prewencyjne w wielu 
społecznościach i populacjach o wysokiej skali potrzeb”.  
  
Senator Stanu, Pete Harckham, powiedział: „Musimy podjąć walkę z kryzysem 
przedawkowania opioidów do każdej społeczności w stanie Nowy Jork. Nowe dotacje 
federalne na ustanowienie koalicji opartych na społeczności, mających na celu 
rozszerzenie programów profilaktyki używania substancji na obszarach o 
niedostatecznym dostępie do zasobów, przyniosą ogromne korzyści mieszkańcom. 
Dzięki kulturowo istotnym informacjom skierowanym do różnych grup, te programy 
prewencyjne dostarczą perspektywę nadziei tam, gdzie jest ona potrzebna, dlatego 
jestem wdzięczna gubernator Hochul za zabezpieczenie tych niezbędnych funduszy”.  
Członek Zgromadzenia, Phil Steck, powiedział: „Bardzo cieszy mnie fakt, że 
OASAS wykorzystuje federalne fundusze dotacji blokowych w celu opracowania 
koalicji na rzecz zapobiegania używaniu i nadużywaniu substancji w pozbawionych 
odpowiednich zasobów obszarach naszego stanu. Dostęp do leczenia i profilaktyki jest 
zdecydowanie związany z hierarchią finansową, mimo że zaburzenia wynikające z 
używania substancji mogą dotyczyć każdego. Wykorzystanie tych środków 
pieniężnych przez koalicje, tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie, zapewni 
lepsze wyniki zdrowotne dla osób zamieszkujących te obszary”.  
  
W ciągu ostatnich kilku lat Stan Nowy Jork wprowadził dynamiczne, wielotorowe 
podejście do problemu epidemii opioidowej i opracował wiodące w skali kraju 
kontinuum opieki nad osobami z uzależnieniami w połączeniu z pełną profilaktyką, 
leczeniem i usługami odwykowymi. 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, 
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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 
proponowane rozwiązania zostały wprowadzone w wielu miejscowościach w całym 
stanie i pomagają 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).  
 
Dostępne leczenie uzależnień, w tym leczenie kryzysowe/detoks, leczenie stacjonarne, 
domowe lub ambulatoryjne można znaleźć korzystając z wyszukiwarki możliwości 
leczenia w ramach NYS OAS na stronie FindAddictionTreatment.ny.gov lub za 
pośrednictwem strony 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 napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
  
  

###  
  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21ae01b9bbbd4acf193208d9d2102031%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771788967008963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vVjfkifp9AVM%2B40u%2B9XaWVn3EgFXipydsDgCZRMUsEg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21ae01b9bbbd4acf193208d9d2102031%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771788967008963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d287pbmURyYkYx9o953F5AI%2FC451OotFpRGdi40UdrI%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21ae01b9bbbd4acf193208d9d2102031%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771788967018918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cXVbICHaCLwdTXvn%2Fe%2FoKi7O2trFNAmIo1W4SRDpSKw%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

