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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ NA 
KWOTĘ 10 MLN USD Z KRAJOWYM CENTRUM KOMPETENCJI KULTUROWYCH 

UNIWERSYTETU GEORGETOWN  
  

Inwestycje stanowe mają na celu zwiększenie różnorodności, równości, integracji oraz 
kompetencji kulturowych i językowych  

  
Plan trzyletni obejmujący opracowanie planu, zaangażowanie społeczności, wdrożenie 

planu i ocenę postępów  
  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Urząd ds. Osób z Niepełnosprawnością 
Rozwojową Stanu Nowy Jork (New York State Office for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD) podpisał trzyletnią umowę partnerską o wartości 10 mln USD z 
Krajowym Centrum Kompetencji Kulturowych Uniwersytetu Georgetown (National 
Center for Cultural Competence, NCCC) w celu rozwijania polityki i praktyk w zakresie 
różnorodności, równości, integracji (diversity, equity, and inclusion, DEI) oraz 
kompetencji kulturowych i językowych (cultural and linguistic competence , CLC) we 
wszystkich elementach systemu wsparcia i usług OPWDD dla osób z 
niepełnosprawnością rozwojową.  
  
„Dokładamy wszelkich starań, aby promować różnorodność, równość i integrację w 
naszych społecznościach, dlatego cieszę się, że mogę nawiązać tę ważną współpracę 
z Uniwersytetem Georgetown”, powiedziała gubernator Hochul. „To zaplanowane na 
trzy lata przedsięwzięcie pomoże przełamać bariery, które często uniemożliwiają 
mieszkańcom stanu Nowy Jork z niepełnosprawnością rozwojową, ich rodzinom i 
osobom, które ich wspierają, otrzymanie usług, których potrzebują, aby móc się 
rozwijać”.  
  
Komisarz OPWDD, Kerri E. Neifeld, powiedziała: „NCCC działające przy 
Uniwersytecie Georgetown wyróżnia się jako lider w dziedzinie DEI. Dzięki temu 
partnerstwu OPWDD będzie mogło korzystać z ich doświadczenia, ucząc się od 
naszych interesariuszy i zwiększając naszą świadomość w zakresie różnorodności, 
sprawiedliwości, integracji i kompetencji kulturowych w naszym obecnym systemie. 
Władze stanu Nowy Jork, na czele z gubernator Hochul, wykazały silne zaangażowanie 
w rozwiązywanie problemów związanych z DEI i CLC. Dzięki wsparciu i wskazówkom 
NCCC, OPWDD będzie dobrze przygotowane, aby nie tylko poprawić kompetencje 
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kulturowe naszych pracowników, ale także skuteczniej dotrzeć do szerszej grupy 
interesariuszy, którzy potrzebują naszych usług”.  
  
Profesor nadzwyczajny i dyrektor Georgetown University NCCC, Tawara D. 
Goode, powiedziała: „Wykładowcy i pracownicy NCCC Uniwersytetu Georgetown są 
podekscytowani możliwością współpracy z OPWDD w stanie Nowy Jork i innymi 
interesariuszami w celu rozwoju usług CLC i DEI w systemie wsparcia i usług dla osób z 
zaburzeniami rozwojowymi, ich rodzin i społeczności, w których żyją. Wyrażamy 
uznanie dla OPWDD za zaangażowanie i zainwestowanie środków w celu zwiększenia 
potencjału obecnego systemu, tak aby odpowiadał on na interesy i potrzeby osób z 
niepełnosprawnością rozwojową i ich rodzin, reprezentujących różne grupy rasowe, 
etniczne, kulturowe i językowe”.  
  
Senator stanu, John W. Mannion, powiedział: „Osoby, u których zdiagnozowano 
niepełnosprawność intelektualną lub rozwojową, pochodzą z różnych środowisk 
etnicznych i kulturowych. Konieczne jest, aby ich opiekunowie, uwzględniali te potrzeby 
i przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie różnorodności, równości i integracji 
kulturowej. Partnerstwo władz stanu Nowy Jork z Uniwersytetem Georgetown pozwoli 
na wykorzystanie najlepszych praktyk w OPWDD i zapewni lepsze wsparcie 
mieszkańcom stanu Nowy Jork z zaburzeniami intelektualnymi/rozwojowymi. Wyrażam 
uznanie dla gubernator Hochul za jej zaangażowanie w umacnianie i ciągłe ulepszanie 
stanowego systemu opieki zdrowotnej”.  
  
Główny specjalista ds. różnorodności w stanie Nowy Jork, Julissa Gutierrez, 
powiedziała: „To partnerstwo jest pierwszą w swoim rodzaju inwestycją mającą na celu 
wzmocnienie różnorodności, sprawiedliwości, integracji oraz kompetencji kulturowych i 
językowych w całym systemie OPWDD. Nadając priorytet zaangażowaniu 
interesariuszy, w tym osób poszukujących usług i ich rodzin, widać wyraźnie, że NCCC 
działający przy Uniwersytecie Georgetown i OPWDD mają świadomość tego, że osoby, 
na które polityka rządu ma największy wpływ, są ekspertami w tworzeniu rozwiązań. Z 
uznaniem przyjmuję przywództwo gubernator Hochul i komisarza Neifelda i z 
niecierpliwością czekam na wnioski płynące z tego partnerstwa, które pozwolą nam 
wprowadzić różnorodność, sprawiedliwość i integrację do wszystkich polityk, 
programów i usług realizowanych przez władze stanowe”.  
  
Główna specjalistka ds. osób z niepełnosprawnością w stanie Nowy Jork 
Kimberly Hill powiedziała: „Cieszę się, że pod przewodnictwem gubernator Hochul, 
OPWDD i Uniwersytet Georgetown współpracują ze sobą, aby skupić się na poprawie 
różnorodności, sprawiedliwości i integracji. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, by poprawić zdolność wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork z 
niepełnosprawnością do uzyskania usług, których potrzebują, aby żyć niezależnie w 
naszych społecznościach, zwłaszcza jeśli możemy dotrzeć do społeczności 
zmarginalizowanych. Dzięki tego rodzaju współpracy możemy w znacznym stopniu 
przyczynić się do tworzenia bardziej integracyjnego stanu”.  
  



W ramach partnerstwa OPWDD będzie współpracować z zespołami programowymi i 
administracyjnymi z NCCC, które nie tylko przyjrzą się polityce i programom agencji, ale 
także dokonają przeglądu podstawowych wartości, struktur, praktyk, zachowań i 
postaw, aby włączyć CLC i DEI do systemu wsparcia OPWDD. Inicjatywa ta 
koncentruje się na dwóch głównych obszarach – OPWDD i systemie usług jako całości.  
  
Projekt ten jest wynikiem szeroko zakrojonej współpracy z zainteresowanymi stronami 
w społecznościach o niedostatecznym dostępie do usług w trakcie pięcioletniego 
procesu planowania strategicznego OPWDD. Osoby poszukujące usług, członkowie 
rodzin, przyjaciele i dostawcy usług zalecili, aby OPWDD nadało DEI i CLC priorytetowe 
znaczenie w planowaniu na nadchodzące lata. Dodatkowo, dzięki środkom federalnym 
przyznanym na mocy ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue 
Plan Act), OPWDD będzie miało wyjątkową, niepowtarzalną okazję, by wesprzeć 
wzmocnienie tych obszarów  
  
Prowadząc sesje zdalne i udzielając konsultacji, Georgetown pomoże usługodawcom, 
pracownikom, osobom z niepełnosprawnością rozwojową i ich rodzinom opracować 
plan działania. Uniwersytet dokona oceny potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego 
pracowników OPWDD i zapewni ciągłe szkolenia z naciskiem na zmiany organizacyjne. 
Georgetown zapewni również OPWDD usługi konsultacyjne w zakresie opracowywania 
standardów, wzorców i innych miar służących do oceny DEI i CLC w ramach całego 
systemu usług. Wyniki zostaną włączone do planu działań OPWDD.  
  
Georgetown będzie również oferować pomoc techniczną i usługi konsultacyjne dla NYS 
Community of Practice, organizacji zrzeszającej podmioty świadczące usługi w zakresie 
zaburzeń rozwojowych. Uniwersytet zaangażuje sieć usługodawców do oceny 
istniejących mocnych i słabych stron w zakresie rozwoju DEI oraz kompetencji 
kulturowych i językowych w ich organizacjach.  
  
Ponadto OPWDD ogłosi zaproszenie do składania wniosków o dotacje związane z DEI 
dla usługodawców w ramach systemu usług OPWDD. W ramach OPWDD będą 
przyznawane dotacje przy wsparciu doradczym ze strony Georgetown, a także 
promowane DEI w całym systemie usług dla osób z niepełnosprawnością rozwojową.  
  
NCCC przy Uniwersytecie Georgetown zapewnia krajowe przywództwo i przyczynia się 
do rozwoju wiedzy na temat kompetencji kulturowych i językowych w obrębie instytucji i 
organizacji. NCCC kładzie nacisk na przekładanie dowodów na politykę i praktykę dla 
programów i personelu zajmującego się ochroną zdrowia i zdrowiem psychicznym, 
administracją, edukacją i rzecznictwem.  
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie OPWDD i Georgetown University's NCCC, 
lub pisząc na adres communications.office@opwdd.ny.gov.  
  
  

###  
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