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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 21 MLN USD 
DOFINANSOWANIA DLA PIERWSZYCH W KRAJU ZESPOŁÓW DS. 

ASERTYWNEGO LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO DEDYKOWANYCH DZIECIOM I 
ICH RODZINOM  

  
Stan Nowy Jork jako pierwszy stan w kraju stosuje innowacyjny program pomocy 

zagrożonej młodzieży, która nie reaguje dobrze na tradycyjne leczenie  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie 21 mln USD na finansowanie 15 
zespołów ds. asertywnego leczenia środowiskowego (Assertive Community Treatment, 
ACT) młodzieży. Stan Nowy Jork jest pierwszym stanem w kraju, w którym 
wprowadzono w życie zespoły ds. asertywnego leczenia środowiskowego młodzieży, 
które pracują na rzecz dzieci w wieku od 10 do 21 lat i ich rodzinom, zapewniając usługi 
i wsparcie w domu i w środowisku lokalnym. Zespoły umożliwiają młodym ludziom, 
którzy są zagrożeni leczeniem psychiatrycznym w ośrodkach zamkniętych, korzystanie 
z opieki medycznej z jednoczesnym pozostaniem w rodzinach i w ich lokalnych 
społecznościach.  
  
„Gdy młodzi ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej są narażeni na 
niebezpieczeństwo, konieczne jest, aby rodziny pozostały razem”, powiedziała 
gubernator Hochul. „W obliczu pandemii wirusa COVID-19 stan Nowy Jork jest 
liderem w opracowywaniu nowych i innowacyjnych sposobów zapewniania opieki 
zdrowotnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocą tego nowego 
programu, dzieci w całym stanie będą miały możliwość pozostania ze swoimi rodzinami 
i uzyskania potrzebnego im wsparcia”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: 
„Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental 
Health, OMH) jest pierwszą stanową agencją zdrowia psychicznego w kraju, która 
zmodyfikowała udany model zespołów ds. asertywnego leczenia środowiskowego 
(ACT) dla dorosłych i wykorzystuje go we wsparciu młodzieży i ich rodzin. Pionierskie 
zespoły, które finansujemy i rozwijamy, będą świadczyć usługi zagrożonym młodym 
ludziom w miejscu i czasie, kiedy najbardziej ich potrzebują, pomagać im w utrzymaniu 
się w szkole i rozwijaniu umiejętności, które mogą wykorzystać, aby prowadzić udane i 
niezależne życie”.  
  



Członkini Izby Reprezentantów, Yvette Clarke, powiedziała: „Gdy młodzi ludzie 
cierpią z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym i napotykają na dodatkowe 
bariery, które uniemożliwiają im uzyskanie potrzebnego wsparcia i leczenia, to na nas, 
wybranych przez nich urzędnikach, spoczywa obowiązek zapewnienia, że znajdą oni 
odpowiednie rozwiązania, które pomogą im przezwyciężyć te trudności. Podobnie jak w 
przypadku mojej pracy w roli członka Komitetu ds. Energii i Handlu (Energy and 
Commerce Committee), gdy pomagałam uchwalić ustawę Latonya Reeves Freedom 
Act – kluczowy akt prawny zakazujący praktyk dyskryminacyjnych wobec osób z 
niepełnosprawnościami, które potrzebują długoterminowych usług i wsparcia (Long 
Term Services and Supports, LTSS) – tak samo teraz musimy połączyć nasze siły, aby 
skodyfikować istniejące przepisy i wzmocnić prawa młodych mieszkańców stanu Nowy 
Jork z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi, w środowisku, które 
wspiera świadczenie odpowiednich usług terapeutycznych i promuje zdrowie. 
Zaangażowanie Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork oraz gubernator 
Hochul w pomoc młodym ludziom i ich rodzinom w przezwyciężeniu trudności w 
dostępie do odpowiedniego leczenia psychiatrycznego sprawiają, że realizujemy ten 
obowiązek. Dzisiejsze ogłoszenie o przyznaniu finansowania, które z całego serca 
popieram, zapewni zespołom ds. asertywnego leczenia środowiskowego młodzieży w 
naszym stanie środki, których potrzebują, aby nasze dzieci były zdrowe we własnych 
domach i w swojej społeczności”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Pandemia wywarła 
bezprecedensowy wpływ na zdrowie psychiczne niezliczonej liczby osób i niewiele osób 
odczuło to w tak dużym stopniu, jak nasze dzieci. Od samego początku tego kryzysu 
nalegałam na zapewnienie wsparcia naszym dzieciom, młodym dorosłym i wszystkim 
Amerykanom, i byłem dumny, mogąc zapewnić niezbędne fundusze na granty w 
ramach projektów Społecznych Usług w zakresie Zdrowia Psychicznego (Community 
Mental Health Services, CMHS) i programów określania Procentowej federalnej pomocy 
medycznej (Federal Medical Assistance Percentage, FMAP), które zapewniają tę 
pomoc. Dziękuję gubernator Hochul za jej zaangażowanie w zrozumienie i zajęcie się 
ukrytymi kosztami tego kryzysu oraz zapewnienie wsparcia dla naszych społeczności”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Kathleen Rice, powiedziała: „Zespoły ds. 
asertywnego leczenia środowiskowego młodzieży mogą stanowić ważny alternatywny 
system wsparcia dla zagrożonej młodzieży. Jestem dumna, że stan Nowy Jork 
inwestuje w tego rodzaju innowacyjną opiekę nad dziećmi i ich rodzinami oraz że nadal 
poszerzamy dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego w całym stanie”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za jej dzisiejsze oświadczenie o przeznaczeniu 21 mln USD na 
zespoły leczenia środowiskowego, aby wesprzeć nasze wysiłki na rzecz zdrowia 
psychicznego dzieci i ich rodzin. Zespoły ds. leczenia środowiskowego są istotnym 
elementem naszych wysiłków na rzecz rozszerzenia dostępu do zasobów zdrowia 
psychicznego i usług w tym zakresie, a utworzenie tych podmiotów świadczących usługi 
asertywnego leczenia środowiskowego młodzieży pomoże zwiększyć ogólny dostęp do 



intensywnych i zindywidualizowanych usług w celu zapewnienia dzieciom i ich rodzinom 
niezbędnego wsparcia zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Albany, Daniel P. McCoy, powiedział: „Od dawna 
jestem zaangażowany w rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem 
psychicznym, z którymi wielu mieszkańców boryka się każdego dnia, ale COVID 
spowodował nowy kryzys zdrowia psychicznego, zwłaszcza u naszych dzieci, które 
zostały odizolowane na kluczowych etapach rozwoju. Zespoły ds. asertywnego leczenia 
środowiskowego są ważnym elementem świadczonych przez nas usług, a objęcie nimi 
naszej młodzieży to duże osiągnięcie. Zawsze musimy szukać nowych możliwości, 
które poprawiają jakość życia, i wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za to, że jako 
pierwsza w kraju podjęła inicjatywę, która jest odpowiedzią na wyzwania naszych 
czasów”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Broome, Jason Garnar, powiedział: „Rozszerzenie 
usług w zakresie zdrowia psychicznego dla naszej społeczności jest stałym priorytetem 
dla hrabstwa Broome i lokalnych świadczeniodawców. Zespoły ds. leczenia 
środowiskowego młodzieży (Youth ACT) powstały w momencie, gdy potrzeba ich 
powołania stała się jeszcze pilniejsza ze względu na skutki pandemii, która dotknęła 
naszych mieszkańców. Children's Home jest wspaniałym partnerem w tym 
przedsięwzięciu i doceniam zaangażowanie gubernator w pomoc w świadczeniu usług 
w zakresie zdrowia psychicznego w nowy i innowacyjny sposób”.  
  
Członek Zarządu Hrabstwa Onondaga, Ryan McMahon, powiedział: „Gdy 
wychodzimy z pandemii COVID-19, inwestowanie w usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego dla naszej młodzieży jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Przyznane 
niedawno środki finansowe będą bardzo pomocne w realizacji tego zadania. Hrabstwo 
Onondaga uczyniło z tego priorytet i bardzo się cieszymy, że nasi partnerzy stanowi 
robią to samo. Dziękuję gubernator Hochul za jej zaangażowanie w tę ważną sprawę”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Orange, Steven M. Neuhaus, powiedział: „Osoby 
cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych często czują się odizolowane i 
osamotnione. Muszą one wiedzieć, że dostępnych jest wiele różnych środków, a te 
ważne fundusze mogą pomóc w ratowaniu życia. Zdrowie psychiczne jest ważnym 
zagadnieniem w służbie zdrowia, a świadomość i programy takie jak zespoły ds. 
asertywnego leczenia środowiskowego przyniosą korzyści osobom potrzebującym 
pomocy i ich rodzinom”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Zespoły ds. 
asertywnego leczenia środowiskowego młodzieży zapewniają niezbędne usługi 
dzieciom i rodzinom, które ich potrzebują, oraz pomogą zapewnić większej liczbie 
potrzebujących młodych ludzi dostęp do leczenia, specjalistów i zasobów, których 
potrzebują, aby zaradzić kryzysowi, stworzyć bezpieczną przestrzeń i poprawić 
rezultaty leczenia. Dziękuję organizacji Hillside Family of Agencies za zapewnienie tej 
ważnej formy opieki zdrowotnej rodzinom z hrabstwa Monroe i dziękuję gubernator 
Kathy Hochul za jej zaangażowanie w ten innowacyjny program”.  



  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Oneida, Anthony Picente, powiedział: „Hrabstwo 
Oneida jest zadowolone, że może współpracować w ramach tej inicjatywy ze stanem 
Nowy Jork i niezależną siecią rzecznictwa na rzecz konsumentów (Independent 
Consumer Advocacy Network, ICAN). Program jest niezbędną siatką bezpieczeństwa 
zapewniającą ochronę naszych dzieci przed wypadnięciem poza ramy systemu opieki. 
Dziękuję gubernator Hochul za przywództwo w tej ogromnie ważnej sprawie”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Hrabstwo 
Suffolk ma przyjemność gościć pierwszy w stanie Nowy Jork zespół ds. leczenia 
środowiskowego młodzieży. Dążąc do zapewnienia i poprawy dostępu do usług w 
zakresie zdrowia behawioralnego dla naszych mieszkańców, korzystamy z nowych 
możliwości i staramy się dawać przykład. Unikalna struktura zespołu ds. asertywnego 
leczenia środowiskowego zapewni interdyscyplinarne podejście zespołowe, dzięki 
któremu młodzi ludzie i ich rodziny będą mogły korzystać z usług w zakresie zdrowia 
psychicznego, pozostając w swoim środowisku i rodzinach”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Westchester, George Latimer, powiedział: „Nasza 
młodzież stanęła w obliczu niewiarygodnych trudności związanych z pandemią COVID-
19, a to jest kolejne narzędzie, które pomoże im odnaleźć się w sytuacji, pomoże im 
utrzymać się w szkole i prowadzić produktywne i udane dorosłe życie. Wyrażam 
uznanie dla gubernator za jej przywództwo w tworzeniu innowacyjnych sposobów 
pomocy zagrożonej młodzieży w dostępie do behawioralnej opieki zdrowotnej. 
Ogłoszone dzisiaj środki przyniosą ogromne korzyści dzieciom i rodzinom w hrabstwie 
Westchester i w stanie Nowy Jork”.  
  
Przewodniczący Legislatury Hrabstwa Schenectady, Anthony Jasenski, 
powiedział: „Hrabstwo Schenectady jest wdzięczne, że może zaoferować tę 
innowacyjną usługę najbardziej zagrożonej młodzieży w naszym hrabstwie. Zespół ds. 
leczenia środowiskowego młodzieży we współpracy z organizacją Northern Rivers 
zapewni intensywne usługi kliniczne młodzieży, która została zwolniona ze 
stacjonarnych placówek leczniczych lub ośrodków terapeutycznych, lub której grozi 
umieszczenie w takich placówkach. W najlepszym interesie naszej społeczności leży 
zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży w domu, w szkole i w społeczeństwie. 
Cieszymy się, że ta cenna usługa będzie dostępna w hrabstwie Schenectady”.  
  
Przewodnicząca Legislatury Hrabstwa Niagara, Rebecca Wydysh, powiedziała: 
„Zaspokojenie potrzeb opieki psychiatrycznej młodzieży może być trudnym wyzwaniem. 
Doceniam władze stanu Nowy Jork za podjęcie próby stworzenia młodzieżowych 
zespołów ds. asertywnego leczenia środowiskowego w celu zaspokojenia tej potrzeby. 
Jestem głęboko przekonana, że przebywanie młodych ludzi w najbardziej znanym im 
środowisku podczas leczenia daje największe szanse na sukces”.  
  
Prawie 15 mln USD to środki roczne, które będą pochodzić z pomocy stanowej i 
refundacji w programie Medicaid, a 6 mln USD to jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności, pochodzące z budżetu rządu federalnego i uzyskane w ramach 



ograniczonego czasowo rozszerzenia programów Społecznych Usług w zakresie 
Zdrowia Psychicznego (Community Mental Health Services, CMHS) i programów 
określania Procentowej federalnej pomocy medycznej (Federal Medical Assistance 
Percentage, FMAP). Dodatkowe fundusze na te programy zostały przyznane na 
podstawie Ustawy o dodatkowych środkach na przeciwdziałanie koronawirusowi 
(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act) oraz Ustawy o 
amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act, ARPA).  
  
Podmioty prowadzące zespoły ds. asertywnego leczenia środowiskowego (Youth 
Assertive Community Treatment, ACT) młodzieży to agencje typu non-profit, które mają 
doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie zdrowia psychicznego osobom z 
poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Utworzą one i będą nadzorowały one zespoły 
ACT, które są interdyscyplinarne i składają się z profesjonalnego personelu, w tym 
psychiatrów, pielęgniarek, klinicystów zajmujących się zdrowiem psychicznym i 
doradców ds. wsparcia.  
  
Dyrektor generalny The Jewish Board of Family & Children's Services, dr Jeffrey 
Brenner, powiedział: „Inwestowanie w pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych 
za stan zdrowia psychicznego w stanie Nowy Jork ma kluczowe znaczenie dla 
utrzymania zdrowia młodzieży i rodzin w społecznościach całego stanu. The Jewish 
Board wyraża uznanie dla wsparcia gubernator Hochul dla zespołów ds. asertywnego 
leczenia środowiskowego młodzieży, co umożliwi nam świadczenie innowacyjnych, 
opartych na dowodach naukowych usług dla młodzieży, która nie reaguje na tradycyjne 
metody leczenia zdrowia psychicznego. Zapewnienie intensywnych, skoordynowanych 
usług dla młodzieży i rodzin w społecznościach, w których mieszkają, stanowi 
elastyczną i skuteczną drogę powrotu do zdrowia”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Hillside, Maria Cristalli, powiedziała: „Program 
utworzenia zespołów ds. leczenia środowiskowego młodzieży ma na celu 
rozwiązywanie wyjątkowych problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie i rodziny w 
szczególnie trudnym okresie swojego życia. Kładzie się w nim odpowiedni nacisk na 
rodziny i pomoc w środowisku domowym, co zawsze jest ideałem. Hillside jest dumna 
ze współpracy z naszymi kolegami, partnerami na szczeblu hrabstwa i stanowymi, aby 
zapewnić tę innowacyjną usługę, która dostarczy pomoc i wsparcie tam, gdzie i wtedy, 
gdy są ona najbardziej potrzebne”.  
  
Dyrektor wykonawczy Circare, Scott Ebner, powiedział: „Agencja Circare jest 
zaszczycona, że otrzymała dofinansowanie dla zespołu ds. asertywnego leczenia 
środowiskowego młodzieży w hrabstwie Onondaga. Model ACT jest niezbędnym 
uzupełnieniem zakresu usług opiekuńczych potrzebnych do wspierania rodzin o 
złożonych potrzebach, aby mogły one odnieść sukces w społeczności i zapobiec 
dalszym problemom zdrowia rodzin poprzez unikanie opieki instytucjonalnej. Aby lepiej 
zaangażować rodziny z różnych środowisk i o różnych doświadczeniach, konieczne jest 
wprowadzenie podejścia zespołowego do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. 
Zespoły ds. asertywnego leczenia środowiskowego młodzieży sprawią, że nasza 



społeczność stanie się silniejsza i będzie mogła lepiej wspierać młodzież i rodziny, które 
doświadczają problemów związanych ze zdrowiem behawioralnym”.  
  
Dyrektor wykonawczy Hope For Youth, dr David Hegarty, powiedział: „Jesteśmy 
niezmiernie podekscytowani, że w tym tygodniu rozpoczniemy działalność naszego 
zespołu ds. asertywnego leczenia środowiskowego dzieci. Pandemia utrudniła wielu 
dzieciom i rodzinom dostęp do kompleksowej opieki w zakresie zdrowia psychicznego, 
a nasz zespół ACT pomoże zapewnić usługi w domach rodzin przeżywających 
trudności”.  
  
Prezes Northern Rivers Family of Services, William T. Gettman, Jr., powiedział: 
„Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za jej wizję i przywództwo w wytyczaniu 
drogi dla skutecznego i efektywnego programowania, które będzie miało rzeczywisty 
wpływ na życie dzieci i rodzin w całym stanie. Zespoły ds. asertywnego leczenia 
środowiskowego dorosłych (Adult ACT) okazały się skutecznym narzędziem dla osób 
dorosłych w zdobyciu umiejętności życia z trudnościami psychiatrycznymi oraz jesteśmy 
dumni, że możemy realizować ten program. Teraz program zespołów ds. asertywnego 
leczenia środowiskowego młodzieży pomoże dzieciom z podobnymi problemami w 
regionie Capital Region i poza nim osiągnąć sukces, pozostając bezpiecznie w ich 
domach i społecznościach, z ich rodzinami, przyjaciółmi i systemami wsparcia”.  
  
Prezes CN Guidance and Counseling Services, Jeffrey Friedman, powiedział: „Te 
fundusze zapewnią dzieciom i ich rodzinom dostęp do niezbędnych usług w zakresie 
leczenia zdrowia psychicznego i reagowania kryzysowego w czasie, gdy nasza 
społeczność cierpi z powodu emocjonalnych skutków pandemii. Od czasu objęcia 
urzędu przez gubernator, nadała ona priorytetowe znaczenie usługom w zakresie 
zdrowia psychicznego w stanie Nowy Jork. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za 
jej zaangażowanie na rzecz emocjonalnego dobrostanu dzieci z naszej społeczności – 
w tym tych, które należą do grup zagrożenia”.  
  
Prezes Children's Home Wyoming Conference, George Dermody, powiedział: „The 
Children's Home jest dumny, że może być częścią tego historycznego kroku naprzód w 
zapewnianiu wysokiej jakości, efektywnego kosztowo leczenia zdrowia psychicznego 
dzieciom i rodzinom. Zespoły ds. asertywnego leczenia środowiskowego młodzieży 
będą współpracować z rodzinami i społecznościami, aby zapewnić zaspokojenie 
potrzeb dzieci w zakresie zdrowia psychicznego oraz wyposażyć młodych ludzi w 
umiejętności umożliwiające im prowadzenie szczęśliwego, zdrowego i 
satysfakcjonującego życia. Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za podjęcie 
odważnego działania na rzecz wsparcia dzieci i wiem, że skorzystają na tym rodziny z 
hrabstwa Broome”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Child & Family Services, Elizabeth McPartland, 
powiedziała: „Child & Family Services jest podekscytowana możliwością współpracy z 
hrabstwami Erie i Niagara, aby zapewnić dzieciom i ich rodzinom to ratujące życie 
wsparcie. Dostrzegamy palącą potrzebę ustabilizowania stanu zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży, aby mogły one rozwijać się w swoich domach i szkołach, a także 



ograniczenia liczby interwencji i umieszczania młodzieży w placówkach leczenia 
zdrowia psychicznego. Od 150 lat Child & Family Services pracuje na rzecz 
wzmocnienia rodzin i będziemy to kontynuować poprzez przełomowe inicjatywy, takie 
jak program stworzenia zespołów ds. asertywnego leczenia środowiskowego 
młodzieży”.  
  
Dyrektor generalny i wykonawczy ICAN, Steven Bulger, powiedział: 
„Bezprecedensowe czasy wymagają bezprecedensowych rozwiązań. ICAN docenia 
administrację stanu Nowy Jork za inwestowanie w najcenniejszy zasób naszego stanu 
– nasze dzieci. Dzieci i ich rodziny stają dziś przed wyzwaniami, którym nie są w stanie 
sprostać tradycyjne usługi. Innowacyjny model asertywnej terapii środowiskowej dla 
dzieci jest właściwą interwencją we właściwym czasie i zapewni sukces nawet 
najbardziej zagrożonej młodzieży”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Child & Family Services, Elizabeth McPartland, 
powiedziała: „Child & Family Services jest podekscytowana możliwością współpracy z 
hrabstwami Erie i Niagara, aby zapewnić dzieciom i ich rodzinom to ratujące życie 
wsparcie. Dostrzegamy palącą potrzebę ustabilizowania stanu zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży, aby mogły one rozwijać się w swoich domach i szkołach, a także 
ograniczenia liczby interwencji i umieszczania młodzieży w placówkach leczenia 
zdrowia psychicznego. Od 150 lat Child & Family Services pracuje na rzecz 
wzmocnienia rodzin i będziemy to kontynuować poprzez przełomowe inicjatywy, takie 
jak program stworzenia zespołów ds. asertywnego leczenia środowiskowego 
młodzieży”.  
  
Stosując podejście zespołowe, zespoły ds. asertywnego leczenia środowiskowego 
młodzieży mogą świadczyć intensywne, wysoce skoordynowane, zindywidualizowane 
usługi i umiejętne interwencje terapeutyczne, aby zapewnić dziecku i jego rodzinie taki 
poziom leczenia i usług, który wspiera ich powrót do zdrowia. Zespoły są bardzo 
elastyczne i szybko reagują na indywidualne, zmieniające się potrzeby dziecka i 
rodziny, a także oferują wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  
  
Rozwój programu utworzenia zespołów ds. asertywnego środowiskowego leczenia 
młodzieży jest wyrazem zaangażowania Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy 
Jork w zwiększenie dostępu do usług w domu i lokalnej społeczności dla dzieci i 
młodzieży z problemami zdrowia psychicznego oraz ich rodzin. Po rozpoczęciu przez 
zespoły świadczenia usług leczenia pacjentów, Urząd ds. Zdrowia Psychicznego oceni 
ich skuteczność i utworzył komitet sterujący składający się z naukowców, klinicystów 
oraz partnerów rodzinnych i młodzieżowych, który będzie kierował oceną i udoskonalał 
realizowany model.  
  
Młodzieżowe zespoły ds. środowiskowego leczenia młodzieży w podziale na regiony:  
  
Capital Region:  
Ośrodki Parson Child and Family Center, obsługa hrabstw Albany i Schenectady, 
zespół 36-osobowy  



  
Central New York:  
Onondaga Case Management, obsługa hrabstwa Onondaga, zespół 48-osobowy  
Hillside, obsługa hrabstw Chenango i Cortland, zespół 36-osobowy  
  
Finger Lakes:  
Hillside, obsługa hrabstwa Monroe, zespół 48-osobowy  
  
Long Island:  
Central Nassau, obsługa hrabstwa Nassau, zespół 48-osobowy  
Hope for Youth, obsługa hrabstwa Suffolk, zespół 36-osobowy  
  
Mid-Hudson:  
MHA Westchester, obsługa hrabstwa Westchester, zespół 48-osobowy  
  
Miasto Nowy York:  
Child Center of NY, obsługa Manhattanu, zespół 48-osobowy  
Jewish Board of Family & Children's Services, obsługa Staten Island, zespół 36-
osobowy  
Jewish Board of Family & Children's Services, obsługa Queens, zespół 36-osobowy  
Jewish Board of Family & Children's Services, obsługa Bronx, zespół 36-osobowy  
JCCA, obsługa Brooklynu, zespół 48-osobowy  
  
Southern Tier:  
Children's Home of Wyoming, obsługa hrabstwa Broome, zespół 48-osobowy  
  
Western New York:  
Child and Family Services, obsługa hrabstw Erie i Niagara, zespół 48-osobowy  
  
Mohawk Valley:  
Integrated Community Alternatives Network (ICAN), obsługa hrabstwa Oneida, zespół 
48-osobowy  
  
Urząd ds. Zdrowia Psychicznego wkrótce ogłosi zapytanie ofertowe w celu powołania 
kolejnych pięciu zespołów, które będą służyć dzieciom i rodzinom w następujących 
hrabstwach:  
  
Capital Region:  
Jeden zespół obsługujący hrabstwa Warren, Washington i Saratoga  
  
Mid-Hudson:  
Jeden zespół obsługujący hrabstwo Orange  
  
Mohawk Valley:  
Jeden zespół obsługujący hrabstwa Fulton i Montgomery  
  



Finger Lakes:  
Jeden zespół obsługujący hrabstwa Ontario, Wayne, Seneca i Yates  
  
Southern Tier  
Jeden zespół obsługujący hrabstwa Steuben i Chemung  
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