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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 100 MLN USD NA CENTRA 
POMOCY KRYZYSOWEJ W ZAKRESIE ZDROWIA BEHAWIORALNEGO  

  
Środki w wysokości 100 mln USD pozwolą na otwarcie 12 centrów w ciągu pięciu 

lat  
  

Nowe placówki będą udzielać natychmiastowej pomocy osobom w sytuacjach 
kryzysowych  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie ponad 100 mln USD w ciągu 
najbliższych pięciu lat na 12 nowych centrów intensywnej pomocy kryzysowej w całym 
stanie, które zapewnią natychmiastową opiekę osobom doświadczającym kryzysu 
zdrowia behawioralnego. Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, 
OMH) oraz Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction 
Services and Supports, OASAS) wystosowały wspólne zapytanie ofertowe dotyczące 
finansowania budowy nowych centrów.  
  
„Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork powinien mieć dostęp do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza w czasie kryzysu zdrowia publicznego” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Te ośrodki zdrowia behawioralnego zapewnią natychmiastową 
pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych, zanim ich stan się pogorszy. Stan Nowy 
Jork będzie nadal konsekwentnie wspierać ważne inwestycje w celu wyeliminowania 
różnic w dostępie do opieki zdrowotnej. Zadbamy też o to, aby usługi w zakresie 
zdrowia behawioralnego były dostępne dla wszystkich potrzebujących”.  
  
Komisarz OMH, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Centra pomocy kryzysowej służą 
dorosłym, dzieciom i rodzinom pilnie potrzebującym wsparcia w sytuacjach 
kryzysowych. Centra będą otwarte we wszystkie dni w roku, aby zapewnić naszym 
mieszkańcom pomoc, gdy będą jej najbardziej potrzebować. Dzięki kierunkowi 
wytyczonemu przez gubernator Hochul mamy możliwość sfinansowania tych 
sprawdzonych, skutecznych i świadczonych lokalnie usług”.  
  
Komisarz OASAS, dr Chinazo Cunningham, powiedziała: „Osoby, które nie mają 
dostępu do usług leczenia uzależnień do alkoholu i substancji psychoaktywnych w ich 
normalnych godzinach pracy, będą mogły przez całą dobę skorzystać z centrów 
pomocy kryzysowej. Agencja OASAS pomogła w otwarciu kilku takich placówek w ciągu 
ostatnich lat, dlatego jesteśmy dumni, że w końcu możemy promować wprowadzenie 



tego modelu w całym stanie Nowy Jork. Dzięki temu jeszcze więcej lokalnych 
społeczności będzie miało dostęp do tych ważnych usług, które mają kluczowe 
znaczenie dla poprawy zdrowia mieszkańców”.  
  
Kontrakty stanowe przyznawane w ramach postępowania przetargowego obejmują 
ponad 100 mln USD dla 12 centrów pomocy kryzysowej, rozłożone na pięć lat – w tym 
20 mln USD na koszty początkowe i ponad 80 mln USD na funkcjonowanie placówek.  
  
Wszystkie usługi pomocy kryzysowej świadczone są w bezpiecznym i przyjaznym 
środowisku o terapeutycznym działaniu. Będą one dostępne bez umawiania dla 
wszystkich potrzebujących – dotyczy to dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin. Placówki 
będą otwarte całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, a osoby zainteresowane 
mogą liczyć na opiekę przez maksymalnie dwadzieścia cztery godziny.  
  
Centra będą świadczyć usługi w zakresie opieki, obserwacji i pilnego leczenia osobom 
doświadczającym kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym i/lub zażywaniem 
substancji psychoaktywnych. Usługi te będą świadczone bezpośrednio w okolicy 
zamieszkania i pozwolą odciążyć oddziały ratownicze w szpitalach. Centra będą 
świadczyć usługi wsparcia oparte na osobistych doświadczeniach i pomagające w 
powrocie do zdrowia, a także usługi pomocnicze, które zapewnią potrzebującym dalsze 
wsparcie po opuszczeniu placówki.  
  
Centra pomocy kryzysowej są częścią kompleksowego systemu reagowania, który 
obejmuje mobilne zespoły kryzysowe, programy mieszkaniowe oraz inne usługi i formy 
wsparcia na szczeblu lokalnym.  
  
Przetarg dotyczy trzech centrów pomocy kryzysowej w mieście Nowy Jork i dziewięciu 
w pozostałych częściach stanu. Centra mają zostać zatwierdzone przez OMH i OASAS 
oraz rozwijane we współpracy z lokalnymi społecznościami, w tym ze specjalistami ds. 
higieny psychicznej, szkołami, dostawcami usług środowiskowych, organami ścigania i 
innymi programami w celu zapewnienia kompleksowej ciągłości opieki w przypadku 
osób skierowanych na leczenie i opuszczających placówki.  
  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Przeciwdziałanie kryzysowi 
zdrowia psychicznego w Nowym Jorku ma kluczowe znaczenie dla procesu odbudowy 
miasta po pandemii i wymaga współpracy na wszystkich szczeblach władzy. Centra 
pomocy kryzysowej w zakresie zdrowia behawioralnego będą służyć mieszkańcom 
przez całą dobę, zapewniając natychmiastowe wsparcie i potrzebne zasoby. Dziękuję 
pani gubernator Hochul za współpracę w tej kwestii i za działania na rzecz rozszerzenia 
tych sprawdzonych i skutecznych programów na cały stan Nowy Jork”.  
  
Senator Samra Brouk powiedziała: „Jako przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia 
Psychicznego, niestrudzenie walczyłam o otwarcie centrów pomocy kryzysowej w 
większej liczbie miejsc w całym stanie Nowy Jork i cieszę się z ogłoszenia tego 
przetargu, który rozszerzy dostęp do tych ważnych usług. Te centra pomocy będą 
kluczowe dla infrastruktury zdrowia psychicznego w stanie Nowy Jork i pozwolą nam 



reagować na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia psychicznego opieką i 
współczuciem, a nie siłą”.  
  
Senator Pete Harckham powiedział: „Mieszkańcy doświadczający kryzysu zasługują 
na całodobowy dostęp do profesjonalnej opieki. Nowe środki zapowiedziane przez 
gubernator Hochul dla 12 nowych centrów pomocy kryzysowej w całym stanie są 
dowodem, że rozumie ona, jak ważny jest dostęp do natychmiastowej opieki w pewnych 
sytuacjach. Przyniosą one korzyści naszym społecznościom, zapewnią mieszkańcom 
dostęp do niezbędnej opieki i uratują wiele żyć”.  
  
Członkini Zgromadzenia Aileen M. Gunther powiedziała: „Opieka w zakresie 
zdrowia psychicznego jest absolutnie niezbędna dla wszystkich naszych społeczności. 
Podczas pracy w Zgromadzeniu osobiście walczyłam o zapewnienie takiej opieki. 
Wyrażam uznanie dla gubernator Kathy Hochul za utworzenie 12 nowych centrów 
pomocy kryzysowej w stanie Nowy Jork. Są one przeznaczone dla osób ze 
zdiagnozowanymi problemami ze zdrowiem psychicznym lub z podejrzeniami takich 
problemów. Jako pielęgniarka i jako członkini Zgromadzenia zawsze walczyłam o to, co 
jest najlepsze dla moich wyborców, dlatego cieszę się na współpracę z gubernator 
Hochul”.  
  
Dyrektor generalny New York Association of Psychiatric Rehabilitation Services, 
Harvey Rosenthal, powiedział: „Dzięki dzisiejszej deklaracji i inwestycjom w 
innowacyjne nowe centra pomocy kryzysowej gubernator Hochul w istotny sposób 
wzbogaci stanowy ekosystem pomocy osobom w ciężkim stanie psychicznym. Centra 
będą oferować dobrowolną, kompleksową opiekę w nagłych wypadkach, w ramach 
której dostępny będzie szereg usług w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia 
uzależnień i medycyny dla najbardziej potrzebujących. Gorąco dziękuję gubernator 
Hochul za podjęcie szybkich działań w celu walki z kryzysem zdrowia psychicznego i 
bezdomności w mieście i stanie Nowy Jork”.  
  
Dyrektor generalny Mental Health Association in New York State, Inc. (MHANYS), 
Glenn Liebman, powiedział: „Dziękujemy gubernator Hochul i paniom komisarz 
Sullivan i Cunningham za ich działania na rzecz zapewnienia finansowania centrów 
pomocy kryzysowej w zakresie zdrowia behawioralnego. Centra pomocy będą służyć 
jako placówki doraźnej opieki nad osobami w kryzysie zdrowia psychicznego lub 
uzależnień. Pomogą również odciążyć organy ścigania i oddziały ratunkowe w 
szpitalach. Połączenie możliwości centrów pomocy kryzysowej, infolinii 988 i 
zdecydowanych działań mobilnych zespołów kryzysowych zapewni potrzebne wsparcie 
osobom w kryzysie zdrowia psychicznego lub uzależnień oraz ich rodzinom”.  
  
Ofertę przetargową można znaleźć na stronie internetowej OMH w sekcji przetargów: 
https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ oraz na stronie internetowej OASAS (również w 
sekcji przetargów): https://oasas.ny.gov/procurement.  
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Konferencja oferentów, otwarta dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się 28 
lutego 2022 r. w godzinach od 9:00 do 10:30. Dodatkowe informacje dotyczące 
konferencji można znaleźć w ofercie przetargowej.  
  
Odpowiedzi na ofertę przetargową można składać do 19.05.2022.  
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