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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA FINANSOWANIE DODATKOWYCH 

INNOWACYJNYCH I SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW LECZENIA 
ŚRODOWISKOWEGO  

  
14 mln USD dla zespołów asertywnego leczenia środowiskowego świadczących 

swoje usługi osobom, które nie reagują dobrze na tradycyjne usługi  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła udostępnienie ponad 14 mln USD rocznego 
finansowania dla 14 nowych zespołów asertywnego leczenia środowiskowego 
(Assertive Community Treatment, ACT) w całym stanie. ACT jest innowacyjnym i 
wysoce skutecznym, środowiskowym programem zdrowia psychicznego, który służy 
osobom cierpiącym na poważne choroby psychiczne, które nie zostały skutecznie 
włączone w tradycyjny system leczenia zdrowia psychicznego i rehabilitacji.  
  
„Głównym priorytetem dla mojej administracji jest poprawa systemu opieki zdrowotnej w 
stanie i zapewnienie, aby każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork był w stanie otrzymać 
usługi, których potrzebuje”, powiedziała gubernator Hochul. „Zespoły ACT, które 
finansujemy, będą pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, do których 
często trudno jest dotrzeć i zaangażować, oraz zapewnią im odpowiednią opiekę i 
usługi. Jestem oddana sprawie pomocy każdemu mieszkańcowi stanu Nowy Jork w 
uzyskaniu opieki, na którą zasługuje, jednocześnie pomagając ludziom opuścić ulice i 
znaleźć się w bezpieczniejszym i zdrowszym środowisku”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr. Ann Sullivan, powiedziała: „Trzy z 
tych nowych zespołów ACT będą obsługiwać hrabstwa w stanie Nowy Jork, które 
wcześniej nie otrzymały takiego poziomu opieki, co jest dla nas ekscytującym 
wydarzeniem. Program ACT jest jednym z najbardziej efektywnych programów w 
naszym systemie opieki nad osobami żyjącymi z poważnymi chorobami psychicznymi, 
w przypadkach gdy nasz tradycyjny system opieki nie spełnia ich potrzeb. Zapewnia on 
alternatywę, która okazała się skuteczna w pomaganiu ludziom w osiągnięciu ich celów 
związanych z powrotem do zdrowia”.  
  
Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH) wystosował zapytanie 
ofertowe w sprawie utworzenia zespołów, które jest dostępne na stronie internetowej 
OMH.   
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Ponadto 6,3 mln USD środków na rozpoczęcie działalności pochodzi z grantu w ramach 
federalnego programu Wspólnotowych Usług w zakresie Zdrowia Psychicznego 
(Community Mental Health Services) (jako część ustawy o amerykańskim planie 
ratunkowym (American Rescue Plan Act) (P.L. 117-2) lub ustawy o dodatkowych 
środkach na przeciwdziałanie koronawirusowi (Coronavirus Response and Relief 
Supplemental Appropriations Act (P.L. 1160-260). Świadczeniodawcy są zobowiązani 
do podpisania federalnego zaświadczenia o przyjęciu do wiadomości federalnych zasad 
i przepisów regulujących korzystanie z tych funduszy.  
  
Obsługiwane regiony obejmują następujące obszary, których granice zostaną określone 
w zależności od potrzeb:  

·     North Country: Jeden zespół liczący 48 pracowników w hrabstwach Jefferson i 
Lewis;   

·     Capital Region: Jeden zespół liczący 48 pracowników w hrabstwach Rensselaer 
i południowej części hrabstwa Saratoga;   

·     Long Island: Jeden zespół liczący 68 pracowników w hrabstwie Suffolk;   
·     Miasto Nowy Jork: Dwa zespoły liczące 68 pracowników w Brooklynie; trzy 

zespoły po 68 pracowników na Manhattanie; trzy zespoły po 68 pracowników w 
Bronksie; i dwa zespoły po 68 pracowników w Queens;   

·     Finger Lakes i Southern Tier: Jeden zespół liczący 48 pracowników w 
hrabstwach Livingston, Genesee i Northern Steuben  

  
Oczekuje się, że 14 nowych zespołów ACT pomoże około 892 nowym klientom na 
różne sposoby, w tym w radzeniu sobie z symptomami choroby, znalezieniu pracy, 
zapewnieniu i utrzymaniu mieszkania, ograniczeniu używania substancji oraz 
utrzymaniu relacji z rodziną i przyjaciółmi. Zespoły ACT mogą pomóc w rozwoju 
szerokiego zakresu umiejętności, w tym zakupów spożywczych, gotowania, sprzątania, 
ustalania budżetu domowego, bankowości i innych umiejętności życia codziennego. 
Program ACT zapewnia leczenie i wsparcie dla swoich klientów 24 godziny na dobę i 7 
dni w tygodniu. Usługi są zazwyczaj świadczone bezpośrednio w społeczności, aby 
pomóc klientom w radzeniu sobie w realnym świecie przy wykorzystaniu nowo nabytych 
umiejętności.  
  
ACT jest programem opartym na dowodach, który zapewnia leczenie, rehabilitację i 
usługi wspierające dla osób, u których zdiagnozowano poważną chorobę psychiczną i 
których potrzeby nie zostały zaspokojone w ramach bardziej tradycyjnych usług w 
zakresie zdrowia psychicznego. W skład 108 zespołów ACT, które działają w stanie 
Nowy Jork wchodzą profesjonaliści z dziedziny psychiatrii, pielęgniarstwa, psychologii, 
pracy społecznej, nadużywania substancji i rehabilitacji zawodowej.  
  
Klienci ACT mogą często korzystać z pomocy doraźnej i/lub kryzysowej, mają 
współwystępujące zaburzenia używania substancji i mogą być odizolowani od wsparcia 
społecznego – w tym rodziny. Klienci mogą być również zagrożeni utratą mieszkania, 
mogą być już bezdomni i mogli mieć w przeszłości kontakt z wymiarem sprawiedliwości.  
  



Badania wykazały, że odbiorcy wsparcia oferowanego przez zespoły ACT są rzadziej 
hospitalizowani w placówkach leczenia psychiatrycznego i rzadziej trafiają na oddziały 
ratunkowe, a także mają wyższy poziom stabilności mieszkaniowej po skorzystaniu z 
usług ACT. Badania wykazały również, że wsparcie ACT jest bardziej satysfakcjonujące 
dla odbiorców i ich rodzin oraz tańsze niż opieka stacjonarna. Organizacje działające na 
rzecz zdrowia psychicznego, w tym Narodowy Sojusz na rzecz Chorób Psychicznych 
(National Alliance on Mental Illness), uznały ACT za kluczową usługę o udowodnionych 
pozytywnych rezultatach.  
  
Plany leczenia są opracowywane wspólnie przez zespół ACT i klienta w oparciu o jego 
mocne strony, potrzeby, cele i kulturę. Plany leczenia są modyfikowane w miarę potrzeb 
na podstawie bieżących ocen i wyznaczanych celów. Zespoły ACT spotykają się 
codziennie, aby omówić postępy każdego klienta, co pozwala im zaplanować lub 
szybko dostosować usługi do potrzeb klientów.  
  
Zespoły ACT będą wspierać kompleksowy plan gubernator Hochul, mający na celu 
poprawę systemu opieki zdrowotnej i świadczenie usług dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork z chorobami psychicznymi. Proponowany przez gubernator budżet obejmuje 
niespotykany dotąd wzrost o 577 mln USD (17,2 procent) na niezwykle ważne 
programy i usługi w zakresie zdrowia psychicznego, a także plan mieszkaniowy o 
wartości 25 mld USD, który zakłada utworzenie lub remont 10 000 lokali 
wspomaganych w ciągu następnych pięciu lat w celu zapobiegania bezdomności. 
Inicjatywy przewidziane w budżecie gubernator obejmują:  

  

    11,3 mln USD inwestycji w roku budżetowym 2023 (21 mln USD w momencie 
osiągnięcia pełnej operacyjności) na utworzenie 20 nowych zespołów wsparcia w 
zakresie bezpiecznych opcji (Safe Options Support, SOS) składających się ze 
specjalistów zdrowia psychicznego, którzy będą bezpośrednio i indywidualnie 
pomagać mieszkańcom stanu Nowy Jork doświadczającym bezdomności;   

    Inwestycje w kadrę poprzez rekordową korektę kosztów utrzymania (Cost of 
Living Adjustment, COLA) o 5,4% dla lokalnych dostawców usług w zakresie 
zdrowia psychicznego oraz premie retencyjne w wysokości do 3000 USD.  

    Inwestycja w wysokości 35 mln USD w roku budżetowym 2023, która zostanie 
zwiększona do 60 mln USD w roku budżetowym 2024, mająca na celu 
przygotowanie stanowej infrastruktury telefonicznej do uruchomienia w całym 
kraju infolinii 9-8-8, która będzie zapobiegać samobójstwom i kryzysom 
związanym ze zdrowiem behawioralnym.  

  
Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia 2022 r. o godz. 15:30, a OMH 
spodziewa się przyznać dofinansowanie do 18 maja.  
  

Senator stanu, Samra Brouk, powiedziała: „Pandemia nadwyrężyła system ochrony 
zdrowia psychicznego, który już działa ponad możliwości, a ta inwestycja w zespoły 
asertywnego leczenia środowiskowego znacząco pomoże w dotarciu do ludzi, którzy 
nie są obsługiwani przez tradycyjny system. Czekam na dalsze zwiększenie inwestycji 
w usługi w zakresie zdrowia psychicznego w naszym budżecie stanowym, abyśmy byli 



lepiej przygotowani do zaspokojenia potrzeb tak wielu rodzin mieszkających w stanie 
Nowy Jork”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Aileen Gunther, powiedziała: „Jako przewodnicząca 
Komisji Zdrowia Psychicznego Zgromadzenia, niestrudzenia pracowałam, aby 
zwiększyć dostęp do usług zdrowia psychicznego w naszych społecznościach. Zespoły 
ACT mają udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług osobom, które 
najbardziej ich potrzebują. Chcę podziękować gubernator Hochul za dostrzeżenie 
poważnych potrzeb tej społeczności i jestem dumna, że mogę poprzeć taką inicjatywą”.  
  
Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, powiedział: „Aby w pełni zająć się potrzebami 
zdrowia psychicznego mieszkańców stanu Nowy Jork, musimy przekształcić nasz 
system ochrony psychicznego, aby nawiązać kontakt z wszystkimi osobami dokładnie 
tam, gdzie się one znajdują. Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do zdrowia 
psychicznego, a inwestycja gubernator Hochul w zespoły asertywnego leczenia 
środowiskowego będzie kontynuacją ważnej pracy, jaką jest zapewnienie odpowiednich 
usług i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dla wszystkich mieszkańców stanu 
Nowy Jork”.  
  

Przewodnicząca Rady Miasta Nowy Jork, Adrienne Adams, powiedziała: „Nowy 
Jork potrzebuje krytycznych inwestycji w ochronę zdrowia psychicznego, zwłaszcza dla 
społeczności, które wcześniej nie miały wystarczającego dostępu do takich świadczeń. 
Zespoły asertywnego leczenia środowiskowego mają udowodnioną skuteczność w 
leczeniu osób z poważnymi problemami zdrowia psychicznego, pomagając im osiągnąć 
stabilność i odnieść sukces. Dziękuję gubernator Hochul za to, że zwraca uwagę na 
inwestycje w zdrowie psychiczne w Nowym Jorku, i czekam na kontynuację współpracy 
z władzami stanowymi, aby poprawiać stan zdrowia publicznego i bezpieczeństwa dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Członkini Rady Miasta Nowy Jork, Linda Lee, powiedziała: „Nasz kryzys zdrowia 
psychicznego jest bardziej dolegliwy po części dlatego, że wielu z naszych sąsiadów 
zmagających się z poważnymi chorobami psychicznymi nie otrzymuje pełnego 
spektrum opieki, która mogłaby pomóc im stanąć życiowo na nogi. Zwiększone 
fundusze gubernator Hochul na 14 nowych zespołów asertywnego leczenia 
środowiskowego pomogą ludziom w sposób, w jaki tradycyjny system ochrony zdrowia 
psychicznego po prostu nie jest w stanie działać. ACT jest innowacyjnym, opartym na 
dowodach, holistycznym rozwiązaniem problemu, z którym boryka się tak wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork i doceniam gubernator Hochul za jej przywództwo w tej 
kwestii”.  
  
Theodore T. Kusnierz, Jr, Radny Miasta Moreau i Przewodniczący Rady Hrabstwa 
Saratoga powiedział: „Wspieranie programów zdrowia psychicznego dla osób 
potrzebujących jest kluczowe dla ich ogólnego dobrostanu. Tutaj, w hrabstwie 
Saratoga, uczyniliśmy zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki w zakresie 
zdrowia psychicznego priorytetem, nie tylko w czasie pandemii, ale i później. Popieramy 
zaangażowanie gubernator Hochul w poprawę systemu opieki zdrowotnej w stanie 



Nowy Jork i z zadowoleniem przyjmujemy utworzenie zespołu ACT w południowej 
części hrabstwa Saratoga, dzięki czemu wymagający wsparcia członkowie naszej 
społeczności będą mieli dostęp do wyjątkowej opieki, której potrzebują”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Steuben, Jack Wheeler, powiedział: „Cieszymy 
się, że władze stanowe inwestują w kreatywne metody, które rozwiązują problem luk w 
usługach zdrowia psychicznego w naszych społecznościach. Wiele osób napotyka na 
bariery w dostępie do odpowiednich poziomów opieki, zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia psychicznego, a hrabstwo Steuben jest wdzięczne, że dodatkowe fundusze 
wzmocnią nasze wspólne wysiłki, aby służyć obywatelom w potrzebie”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Zdrowie 
psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, zwłaszcza, że nadal mamy do 
czynienia z psychologicznymi czynnikami stresogennymi związanymi z pandemią 
COVID-19. Fundusze te pomogą osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi 
oraz tym, którym nie udało się dobrze zafunkcjonować w tradycyjnych systemach 
zdrowia psychicznego i rehabilitacji”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Livingston, David L. LeFeber, powiedział: 
„Finansowanie takie jak to ma kluczowe znaczenie dla naszego regionu. Dla wielu osób 
problemem jest dostęp do transportu. Ponadto, model ten odpowiada na potrzeby 
klientów, którzy nie korzystają z typowych form opieki zdrowotnej, a potrzebują 
wsparcia tak samo jak wszyscy inni. To finansowanie pozwoli na zapewnienie równego 
dostępu do usług w całym spektrum usług ochrony zdrowia psychicznego”.  
   
Rochelle M. Stein, przewodnicząca Legislatury Hrabstwa Genesee, powiedziała: 
„Legislatura Hrabstwa Genesee i lokalny samorząd cieszą się na możliwość współpracy 
z sąsiednimi hrabstwami w zakresie rozwoju usług ACT. Jest to wspaniała okazja, aby 
służyć naszym mieszkańcom, którzy zmagają się z poważnymi problemami zdrowia 
psychicznego, aby mogli rozkwitać w naszej społeczności. Jedną z dodatkowych i 
znaczących korzyści dla zespołów ACT jest współpraca na poziomie lokalnym z 
Departamentem Zdrowia Psychicznego (Mental Health Department) i Dyrektorem ds. 
usług społecznych, aby pomóc w dotarciu do członków lokalnej społeczności, którzy 
mają największe potrzeby i do których jest utrudniony dostęp”.  
  
Larry Dolhof, przewodniczący Legislatury Hrabstwa Lewis, powiedział: „Jest to 
kolejna wspaniała wiadomość od gubernator Hochul i kolejna inicjatywa, która wzmocni 
nasz system opieki zdrowotnej. Zespoły ACT pomagają ludziom w uzyskaniu potrzebnej 
opieki bezpośrednio w ich społeczności, pozwalając im uniknąć kosztownych wizyt na 
pogotowiu i w jednostkach oferujących usługi wsparcia kryzysowego. Z zadowoleniem 
przyjmujemy i bardzo doceniamy tę inwestycję w opiekę zdrowotną w hrabstwie Lewis”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Jefferson, William Johnson, powiedział: „Zespoły 
ACT ściśle współpracują z osobami, u których zdiagnozowano choroby psychiczne i 
pomagają im w otrzymaniu usług, których potrzebują, aby móc żyć w sposób 
niezależny, bezpieczny i pewny w swojej własnej społeczności. Jest to program o 



udowodnionej skuteczności, który pomoże niektórym z najbardziej potrzebujących osób 
w hrabstwie Jefferson. Dziękuję gubernator Hochul za przekazanie tych funduszy”.  

   

###  
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