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GUBERNATOR HOCHUL WYDAJE PROKLAMACJĘ OGŁASZAJĄCĄ MAJ 
MIESIĄCEM STARSZYCH AMERYKANÓW W STANIE NOWY JORK  

  
Zapowiada historyczne inwestycje w programy usług dla osób starszych w 

budżecie stanowym na rok 2023, w tym 181,5 mln USD na programy 
administrowane przez Urząd Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych  

  
Władze stanu opracują kompleksowy, ramowy plan na rzecz osób starszych, 

bazując na nadanym przez AARP statusie stanu Nowy Jork, tj. pierwszego stanu 
przyjaznego osobom starszym  

  
Treść proklamacji można przeczytać tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul w dniu dzisiejszym wydała proklamację, w której ogłosiła maj 
Miesiącem Starszych Amerykanów (Older Americans Month) w stanie Nowy Jork i 
podkreśliła ogromne zaangażowanie seniorów w tym stanie w działalność wolontaryjną; 
każdego roku przeznaczają oni ponad 495 milionów godzin na rzecz społeczności 
lokalnej, a ich wkład w gospodarkę wynosi 13,8 mld USD.  
  
„Starsi mieszkańcy stanu Nowy Jork inspirują nas swoimi doświadczeniami życiowymi, 
poradami i dziesiątkami lat zaangażowania, dzięki czemu nasz stan staje się lepszym 
miejscem”, powiedziała gubernator Hochul. „Szanujemy ten wkład i zobowiązujemy 
się do dalszego wspierania osób starszych w stanie Nowy Jork, pomagając im 
zachować niezależność i jakość życia w miarę starzenia się”.  
  
Proklamacja jest następstwem historycznych inwestycji w usługi dla osób starszych w 
budżecie stanowym na rok 2023. W budżecie przewidziano 181,5 mln USD na 
programy wspierające niezależność 4,6 mln osób starszych w stanie Nowy Jork oraz 
ich opiekunów za pośrednictwem Urzędu Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych (New 
York State Office for the Aging, NYSOFA), w tym na nowe i rozszerzone innowacje 
mające na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez wykorzystanie technologii.  
  
W uchwalonym budżecie stanowym uwzględniono propozycję gubernator Hochul 
dotyczącą wdrożenia kompleksowego, ramowego planu na rzecz starzenia się (Master 
Plan for Aging). Ma on na celu promowanie szeregu inicjatyw związanych ze 
starzeniem się, w tym: zdrowy tryb życia i dostęp do opieki zdrowotnej; tworzenie więzi 
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społecznych poprzez zaangażowanie obywatelskie, wolontariat i pracę; otwarte 
przestrzenie i społeczności sprzyjające spacerom, które promują aktywność fizyczną, 
zmniejszając jednocześnie zależność od pojazdów silnikowych; i wiele innych. Ramowy 
plan na rzecz starzenia się opiera się na statusie stanu Nowy Jork, który w 2017 r. 
został uznany przez AARP i Światową Organizację Zdrowia za pierwszy stan przyjazny 
osobom starszym w kraju.  
  
Pełniący obowiązki dyrektora Urzędu Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych, Greg 
Olsen, powiedział: „Wspieranie starszych mieszkańców stanu Nowy Jork to coś więcej 
niż jedynie słuszne działanie. Dzięki temu stan Nowy Jork jest także najlepszym 
miejscem do realizacji celów dla osób w każdym wieku. Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za przedstawienie tego kompleksowego planu, który opiera się na 
zaangażowaniu władz stanu Nowy Jork w inicjatywy przyjazne osobom starszym i ich 
bliskim”.  
  
Dyrektor AARP w stanie Nowy Jork, Beth Finkel, powiedziała: „Społeczeństwo w 
naszym stanie szybko się starzeje; do najbliższej dekady jeden z czterech 
mieszkańców stanu Nowy Jork będzie mieć 65 lat lub więcej. Organizacja AARP New 
York wyraża uznanie dla gubernator Hochul za podnoszenie świadomości i wspieranie 
starszych mieszkańców stanu Nowy Jork. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z 
gubernator nad tym kompleksowym i szeroko zakrojonym, ramowym planem na rzecz 
osób starszych, który uwzględni wszystkie aspekty życia społecznego i działania władz 
stanowych, a także pozwoli na wprowadzenie w życie przepisów i rozwiązań mających 
na celu poprawę jakości życia osób powyżej 50 roku życia w stanie Nowy Jork”.  
  
Główne programy na rzecz starzenia się realizowane przez NYSOFA  
  
W uchwalonym budżecie stanowym na rok 2023 przeznaczono łącznie 181,5 mln USD 
na programy administrowane przez NYSOFA, który współpracuje z siecią 59 Agencji 
ds. Starzenia się (Area Agencies on Aging, AAA) i partnerami społecznymi w celu 
świadczenia istotnych usług, które wspierają i wzmacniają pozycję starszych 
mieszkańców stanu Nowy Jork i ich rodzin. W 2021 roku sieć ta obsłużyła ponad 1,3 
miliona osób, przy czym zainwestowano w nią ponad 500 mln USD ze wszystkich 
źródeł w ramach zintegrowanej struktury finansowania NYSOFA, obejmującej stanowe 
fundusze ogólne, fundusze federalne w ramach ustawy o starszych Amerykanach 
(Older Americans Act) oraz inwestycje na poziomie poszczególnych hrabstw.  
  
Programy te zapewniają ponad 20 podstawowych usług i wsparcie środowiskowe, w 
tym opiekę osobistą, transport, usługi prawne, doradztwo, zarządzanie przypadkami, 
programy dla centrów seniora, opiekę zastępczą, zapobieganie przemocy wobec osób 
starszych oraz usługi żywieniowe, takie jak posiłki dostarczane do domu, posiłki 
zbiorowe lub inne wsparcie żywieniowe.  
  
Program rzecznictwa w opiece długoterminowej  
  



Uchwalony budżet zwiększa także stanowe fundusze o 2,5 mln USD na program 
rzecznictwa w opiece długoterminowej (na łączną kwotę 6,59 mln USD ze środków 
stanowych i federalnych), zapewniający mieszkańcom placówek opieki długoterminowej 
i ich rodzinom pomoc doradców, którzy mogą pomóc im w dochodzeniu swoich praw i 
rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad nimi w domach opieki i ośrodkach 
opieki dla dorosłych.  

  
Program płatności rachunków  
  
Aby pomóc starszym osobom dorosłym w utrzymaniu niezależności finansowej i 
uchronić je przed wykorzystywaniem finansowym, w budżecie przewidziano również 
nowe fundusze w wysokości 750 000 USD na rozszerzenie programów płatności 
rachunków w maksymalnie dziesięciu hrabstwach – program ten został przedstawiony 
w pierwotnym orędziu stanowym gubernator.  
  
Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania izolacji społecznej  
  
NYSOFA uruchomił kilka pionierskich inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie 
izolacji społecznej – poważnemu problemowi dotyczącemu zdrowia publicznego, który 
został uznany za „globalną epidemię” przez naczelnego lekarza Stanów Zjednoczonych 
(U.S. Surgeon General) w 2017 r. W budżecie przewidziano dodatkowe 2,9 mln USD na 
nowe lub rozszerzone innowacje w zakresie świadczenia usług dla osób starszych. 
Należą do nich: inicjatywa NYSOFA dotycząca animatronicznych zwierząt domowych, 
która zapewnia dorosłym osobom starszym zwierzęta towarzyszące, które – jak 
udowodniono – zmniejszają poczucie osamotnienia o 70 procent; platforma do 
szkolenia i wsparcia dla opiekunów, oferująca prowadzone przez ekspertów szkolenia w 
zakresie najważniejszych kompetencji w dziedzinie opieki; usługi wspólnego przejazdu 
przeznaczone wyłącznie dla dorosłych osób starszych; społeczności internetowe 
oferujące zajęcia i usługi prowadzone przez animatorów; inteligentne technologie 
sterowane głosem, które zwiększają niezależność i wspierają osoby starsze poprzez 
codzienne wizyty kontrolne, pomoc w realizacji celów związanych z odnową 
biologiczną, aktywnością fizyczną i wiele innych.  
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