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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 15 MLN USD NA WSPARCIE 
PROGRAMU BUDOWY NOWYCH ZINTEGROWANYCH MIESZKAŃ 

WSPOMAGANYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ROZWOJOWĄ  
  

OPWDD przyznaje dotacje na zintegrowane mieszkalnictwo wspomagane w celu 
ułatwienia dostępu do niecertyfikowanych mieszkań niedrogiego zakwaterowania 

dla osób z niepełnosprawnością rozwojową w 2022 r.  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie procesu składania wniosków o 
udział w Programie zintegrowanego mieszkalnictwa wspomaganego przez 
spełniających kryteria usługodawców i deweloperów. Nowe środki na rok 2022 zostaną 
rozdysponowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy 
Jork – 15 mln USD w formie funduszy inwestycyjnych zostanie przeznaczone na 
zwiększenie dostępności wspomaganych mieszkań niedrogiego zakwaterowania dla 
osób z niepełnosprawnością rozwojową.  
  
„W ramach naszych działań na rzecz poprawy sytuacji w stanie Nowy Jork pod 
względem sprawiedliwości społecznej i integracji musimy zapewnić osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji dostęp do wspomaganych mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania, które pomogą im godnie żyć” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Moja administracja aktywnie działa na rzecz rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego, które służy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową, 
dlatego cieszymy się z tych elastycznych funduszy, które pomogą nam wdrożyć 
skuteczne strategie wspierania potrzebujących w całym stanie”.  
  
W ramach procesu składania wniosków o udział w Programie zintegrowanego 
mieszkalnictwa wspomaganego (Integrated Supported Housing, ISH) Biuro ds. Osób z 
Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (Office for People With 
Developmental Disabilities, OPWDD), usługodawcy i deweloperzy w stanie Nowy Jork 
będą mogli kompleksowo planować realizację nowych projektów mieszkalnictwa 
wspomaganego oraz uzyskiwać na czas potwierdzenia od OPWDD, które są 
wymagane w różnych procedurach ubiegania się o fundusze, m.in. w tych 
nadzorowanych przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, 
Departament Utrzymania i Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork oraz inne 
instytucje publiczne.  
  



Terminem „mieszkalnictwo wspomagane” określa się „połączenie dotacji i innych form 
wsparcia mieszkaniowego, mające na celu umożliwienie najmu osobom 
zamieszkującym w subsydiowanych lokalach”.   
  
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową, Kerri E. Neifeld, 
powiedziała: „Rosnące koszty certyfikowanych mieszkań, a także zapotrzebowanie na 
dodatkowe, elastyczne opcje mieszkaniowe wymuszają zastosowanie nowego, 
zrównoważonego podejścia do pomocy mieszkaniowej dla osób o różnym stopniu 
sprawności. Musimy konsekwentnie rozszerzać ofertę wspierania naszych 
podopiecznych i myślę, że ta nowa inicjatywa nam to ułatwi”.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni mieć dostęp do 
bezpiecznych, stabilnych i niedrogich mieszkań, niezależnie od stopnia sprawności i 
dochodów. Program zintegrowanego mieszkalnictwa wspomaganego pomoże 
promować ideę włączania mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
rozwojową do naszych inwestycji mieszkaniowych niedrogiego zakwaterowania 
finansowanych ze środków publicznych. Dziękujemy gubernator Hochul za pomoc w 
uzyskaniu dofinansowania w wysokości 15 mln USD i cieszymy się na dalszą 
współpracę z OPWDD, która zaowocuje wybudowaniem potrzebnych mieszkań 
wspomaganych w całym stanie”.  
  
Środki finansowe będą dostępne dla wnioskodawców ze wszystkich obszarów stanu 
Nowy Jork. OPWDD może przyznać dodatkowe środki, jeśli wnioskodawcy przedstawią 
skuteczne strategie dostosowane do potrzeb osób zróżnicowanych pod kątem rasy, 
pochodzenia etnicznego, kultury, języka, płci i tożsamości seksualnej.  
  
Dotacje mogą mieć formę inwestycji kapitałowych, dopłat do czynszu i projektów 
mieszkalnictwa wspomaganego, które obejmują wniosek o lokale preferencyjne („lokale 
zarezerwowane”) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub rozwojową.  
  

Senator stanowy John W. Mannion powiedział: „Osoby z niepełnosprawnościami 
mają bardzo różne potrzeby i preferencje mieszkaniowe, dlatego stan Nowy Jork 
powinien podjąć aktywne działania w celu rozwiązania tego problemu poprzez takie 
inwestycje jak Program zintegrowanego mieszkalnictwa wspomaganego o wartości 15 
mln USD. Zachęcam podmioty z regionu Central New York i całego stanu do ubiegania 
się o te środki, dzięki którym będą mogły powstać nowe mieszkania dla członków 
naszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów z niepełnosprawnością. Jestem wdzięczny 
gubernator Hochul za jej konsekwentne działania i współpracę w wielu istotnych 
kwestiach, które mają duże znaczenie dla społeczności osób z niepełnosprawnościami”.  
  
Członek Zgromadzenia Tom Abinanti powiedział: „Inicjatywa OPWDD jest kolejnym 
pozytywnym sygnałem, że nowa gubernator rozumie konieczność przekształcenia tej 
instytucji pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest to dowód zrozumienia, 
że dotychczasowe ograniczone możliwości mieszkaniowe nie są wystarczające, a także 



sygnał, że administracja jest gotowa na stosowanie nowych rozwiązań, które będą 
skuteczniej pomagać osobom z niepełnosprawnościami”.  

  
Zakwalifikowane podmioty, które złożą wnioski o dofinansowanie, będą miały 
obowiązek promowania bardziej niezależnych opcji mieszkaniowych, a także 
wspierania osób zmieniających miejsce zamieszkania na bardziej zintegrowane. Po 
zakończeniu okresu finansowania będzie można nadal świadczyć zintegrowane 
wsparcie w ramach istniejących modeli finansowania i usług.  
  
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://opwdd.ny.gov/2022-ish-application-
materials.  
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