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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 2,5 MLN USD NA 
SFINANSOWANIE SZKOLNEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO  

  
Finansowanie jest ostatnią z długiej listy inicjatyw i propozycji gubernator 

mających na celu pomoc dzieciom i rodzinom w uzyskaniu potrzebnej im opieki 
zdrowotnej w zakresie zaburzeń behawioralnych  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przekazanie 2,5 mln USD w ciągu pięciu lat na 
utworzenie i wspieranie Centrum Doradztwa i Pomocy Merytorycznej w zakresie 
Zdrowia Psychicznego dla Szkół (Mental Health Resource and Training Technical 
Assistance Center for Schools). Centrum będzie wspierać wszystkie szkoły publiczne i 
prywatne w stanie Nowy Jork i pomagać im w prowadzeniu edukacji na temat zdrowia 
psychicznego w ramach programów nauczania obejmujących zagadnienia zdrowotne 
dla uczniów klas K-12.  
  
„Pandemia znacznie utrudnia życie wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork, w tym 
młodym ludziom, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat przeszli tak wiele”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Fundusze te pomogą zapewnić szkołom w stanie Nowy Jork 
możliwość nauczania naszych dzieci na temat zdrowia psychicznego poprzez program 
nauczania dostosowany do ich wieku, co pozwoli zmniejszyć strach i stygmatyzację 
oraz zachęci dzieci do rozmowy z rodzicami, opiekunami lub nauczycielami o wszelkich 
obawach, jakie mogą mieć”.  
  
Komisarz OMH, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Stan Nowy Jork jest krajowym 
liderem w dziedzinie edukacji i usług w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i 
młodzieży. OMH udzielił licencji ponad 1000 szkolnym klinikom zdrowia psychicznego w 
stanie Nowy Jork, co zwiększyło dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego dla 
dzieci i rodzin. Musimy jednak nauczyć nasze dzieci, że zdrowie psychiczne jest równie 
ważne jak zdrowie fizyczne i że nie powinny bać się zadawać pytań ani szukać pomocy, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Centrum zasobów informacyjnych pomoże naszym szkołom 
w przekazywaniu tej cennej wiedzy wszystkim dzieciom i ich rodzinom”.  
  
Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego w szkole stwarza możliwości wywierania 
pozytywnego wpływu na ogólny stan zdrowia dzieci poprzez zwiększanie ich wiedzy na 
temat zdrowia psychicznego. To holistyczne podejście może zmniejszyć stygmatyzację 



i znormalizować działania związane ze zdrowiem psychicznym i dobrym 
samopoczuciem, a także promować zachowania sprzyjające poszukiwaniu pomocy.   
  
Centrum Doradztwa i Pomocy Merytorycznej w zakresie Zdrowia Psychicznego dla 
Szkół zapewni wsparcie dla wszystkich szkół publicznych i prywatnych w stanie Nowy 
Jork w prowadzeniu wymaganych zajęć z zakresu zdrowia psychicznego oraz 
opracowywaniu treści i włączaniu zdrowia psychicznego do programu nauczania o 
zdrowiu.  
  
Więcej informacji na temat zapytania ofertowego można znaleźć na stronie internetowej 
OMH.  
  
Wydane przez gubernator ogłoszenie zapowiada najnowszą inicjatywę mającą na celu 
zapewnienie młodym ludziom w stanie Nowy Jork dostępu do usług w zakresie zdrowia 
psychicznego, których mogą potrzebować. W niedawno opublikowanym budżecie 
wykonawczym przewidziano znaczne inwestycje w usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego dzieci, w tym:  
  
Szkolny program powrotu do zdrowia po pandemii COVID (Recover from COVID 
School Program, RECOVS): w ramach tej inwestycji o wartości 100 mln USD w ciągu 
dwóch lat zostanie utworzony nowy stanowy fundusz wyrównawczy, w którym 
priorytetowo traktowane będą okręgi szkolne o największych potrzebach. Finansowanie 
będzie wspierać zatrudnianie specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego oraz 
rozwój usług świadczonych w szkołach w zakresie zdrowia psychicznego. 
Sfinansowane zostanie także rozszerzenie letnich programów nauczania, programów 
pozaszkolnych, programów obejmujących wydłużony dzień nauki i wydłużony rok nauki, 
aby pomóc uczniom w nadrobieniu zaległości.  
  
Program HealthySteps: w budżecie wykonawczym przewidziano zwiększenie środków 
o 10 mln USD. Dzięki programowi HealthySteps pediatrzy mogą rozszerzyć zakres 
zainteresowań dziecka związanych ze zdrowiem fizycznym o zdrowie społeczno-
emocjonalne i behawioralne oraz wspierać relacje rodzinne. Program Healthy Steps jest 
prowadzony przez specjalistę w dziedzinie zdrowia psychicznego, posiadającego 
doświadczenie w zakresie rozwoju dziecka i rodziny, który współpracuje z rodzinami i 
ich pediatrami w celu zapewnienia opieki w zakresie zdrowia psychicznego i opieki 
uwzględniającej traumę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  
  
Ubezpieczenie Child Health Plus: w budżecie wykonawczym przewidziano 11 mln 
USD w roku budżetowym 2023 (kwota ta wzrośnie do 44 mln USD w roku budżetowym 
2024) na poprawę dostępu do usług w zakresie zdrowia behawioralnego dzieci poprzez 
dostosowanie świadczeń z programu Child Health Plus do świadczeń z programu 
Medicaid, w tym usług w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień, usług 
świadczonych w domu i w społeczności lokalnej, leczenia opartego na dowodach 
naukowych dla osób, u których zdiagnozowano poważną chorobę psychiczną, oraz 
rehabilitacji stacjonarnej dla młodzieży.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fmh-train%2Fmh_train_tac_rfp.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C023384189a3146e87fe108da05ea19f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828800391945247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1hGvrFofbRKOwHeol4Fcrund%2FgG8H5N3gH5UPzQLrxM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2022%2Fmh-train%2Fmh_train_tac_rfp.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C023384189a3146e87fe108da05ea19f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828800391945247%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1hGvrFofbRKOwHeol4Fcrund%2FgG8H5N3gH5UPzQLrxM%3D&reserved=0


Sieć opieki ukierunkowanej na traumę (Trauma-Informed Care): w budżecie 
gubernator przewidziano kwotę w wysokości 10 mln USD na rozbudowę sieci i 
zapewnienie specjalistycznej terapii, która ma na celu przeciwdziałanie przeżyciom 
mogącym powodować traumę u dzieci, w tym również w związku z pandemią wirusa 
COVID-19.  
  
Usługi w zakresie leczenia i wsparcia dzieci i rodziny (Children and Family 
Treatment and Support Services, CFTSS): w budżecie wykonawczym zwiększono 
środki na ten program o 8 mln USD. CFTSS oferuje szeroki wachlarz usług, w tym 
wsparcie rówieśnicze dla młodzieży i rodzin oraz rehabilitację psychospołeczną, a także 
możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą jeszcze przed postawieniem diagnozy, 
zapewniając zindywidualizowane i oparte na społeczności lokalnej wsparcie zarówno w 
zakresie profilaktyki, jak i leczenia.  
  
Domowa interwencja kryzysowa (Home-Based Crisis Intervention, HBCI): 
gubernator Hochul zaproponowała zwiększenie funduszy (7,5 mln USD w 2022-23 r.; 
10 mln USD rocznie) w celu stworzenia nowych zespołów HBCI i rozszerzenia obecnej 
liczby spraw, aby obsłużyć 2640 rodzin rocznie, podwajając tym samym ich obecną 
liczbę. HBCI zapewnia krótkoterminowe, intensywne usługi interwencji kryzysowej w 
domu dla rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej jako alternatywę dla przyjęcia 
ich dziecka do szpitala psychiatrycznego.   
  
Ośrodki leczenia z zakwaterowaniem: placówki te służą naszym najbardziej 
bezbronnym i najbardziej potrzebującym dzieciom. W budżecie gubernatora 
przewidziano znaczne zwiększenie środków finansowych (7,5 mln USD z funduszy 
stanowych, 15 mln USD z równoważnych funduszy federalnych).   
  

Kanclerz Rady Regencyjnej, Lester W. Young, Jr. powiedział: „Wyzwania, przed 
którymi dzisiaj stoją młodzi ludzie, są bezprecedensowe i wyjątkowo trudne do 
pokonania, a ich wpływ na zdrowie psychiczne jest druzgocący. Pomoc naszym 
szkołom w zapewnieniu uczniom, nauczycielom i rodzinom edukacji w zakresie zdrowia 
psychicznego, wsparcia specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz 
nauczania o emocjach społecznych stanowiła priorytet dla Rady i Departamentu 
jeszcze przed wybuchem pandemii. To centrum doradztwa i pomocy merytorycznej w 
zakresie zdrowia psychicznego pomoże zmniejszyć nierówności w dostępie do leczenia 
zdrowia psychicznego w naszych szkołach i społecznościach”.  

  

Komisarz stanu ds. edukacji, Betty A. Rosa, powiedziała: „Musimy myśleć o 
usługach w zakresie zdrowia psychicznego w sposób kompleksowy, który wspiera 
podejście transformacyjne, obejmujące wszystkie szkoły, wszystkie dzieci i całą 
społeczność. Włączenie zasobów i kształcenia we wszystkie aspekty funkcjonowania 
szkoły pomaga zapewnić kompetentną kulturowo opiekę i wsparcie w sytuacjach stresu, 
traumy i niepokoju, z którymi borykają się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Jestem 
wdzięczny gubernator za przekazanie tych środków i będę kontynuować ścisłą 
współpracę z komisarz Sullivan i jej pracownikami”.  
  



Senator stanu, Shelley B. Mayer, powiedziała: „Zwiększanie świadomości na temat 
zdrowia psychicznego poprzez edukację zmniejsza poczucie stygmatyzacji i ułatwia 
uczniom uzyskanie potrzebnego im wsparcia. Dziękujemy gubernator Kathy Hochul za 
udostępnienie tych funduszy na rozszerzenie programu nauczania o zdrowiu 
psychicznym w naszych szkołach. Pandemia jest szczególnie trudna dla naszych 
uczniów – musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ich wesprzeć”.  
   

Senator stanu, Samra Brouk, powiedziała: „Społeczny i emocjonalny stres związany 
z pandemią poważnie zakłócił życie naszej młodzieży, a National Center for Health 
Statistics szacuje, że tylko w 2020 roku 6600 nastolatków i młodych dorosłych zmarło w 
wyniku samobójstwa. Dzisiejsza informacja o przekazaniu 2,5 mln USD na utworzenie 
Centrum Doradztwa Pomocy Merytorycznej dla Szkół w zakresie Zdrowia Psychicznego 
to krok we właściwym kierunku. Kontynuujmy inwestycje w bardzo potrzebne młodym 
ludziom środki na rzecz zdrowia psychicznego - w tym inwestycje w teleopiekę nad 
chorymi psychicznie, zwiększanie liczby pracowników zajmujących się zdrowiem 
psychicznym w celu zwiększenia ich możliwości i kompetencji kulturowych, a także w 
usługi interwencji kryzysowej, takie jak nowy telefon alarmowy 9-8-8 dla osób 
cierpiących na zaburzenia psychiczne i uzależnienia”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Aileen Gunther, powiedziała: „Opieka w zakresie zdrowia 
psychicznego ma kluczowe znaczenie dla wszystkich naszych społeczności, a podczas 
mojej pracy w Zgromadzeniu bezpośrednio doświadczam walki o zapewnienie 
odpowiedniej jakości tego typu usług. Wyrażam uznanie dla gubernator Kathy Hochul 
za ogłoszenie przekazania 2,5 mln USD na utworzenie centrum doradztwa i pomocy 
merytorycznej w zakresie zdrowia psychicznego. Wiemy, że pandemia w dużym stopniu 
wpływa na zdrowie psychiczne dzieci, a dostęp do usług związanych ze zdrowiem 
psychicznym w szkołach jest niezwykle ważny. Jako pielęgniarka i członkini 
Zgromadzenia od zawsze walczę o to, co najlepsze dla moich podopiecznych. Z 
niecierpliwością czekam na pozytywne efekty, jakie te fundusze przyniosą dzieciom w 
stanie Nowy Jork”.  
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