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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE WARTEGO 3,4 MLN USD 
OSIEDLA OBEJMUJĄCEGO MIESZKANIA Z USŁUGAMI WSPOMAGAJĄCYMI W 

ALBANY  
  

W ramach projektu CARES of NY zapewniono 15 mieszkań z usługami 
wspomagającymi dla bezdomnych i młodzieży  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś otwarcie Second Street Family Apartments i Elm 
Street Estates – dwóch budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego 
zamieszkania oferujących usługi wspomagające dla mieszkańców w centrum Albany, 
finansowanych głównie w ramach stanowego Programu Pomocy Mieszkaniowej dla 
Osób Bezdomnych (Homeless Housing and Assistance Program). W ramach projektu o 
wartości 3,4 mln USD wybudowano 15 mieszkań z usługami wspomagającymi dla 
młodzieży, młodych rodziców oraz osób z poważnymi chorobami psychicznymi lub 
HIV/AIDS, które wcześniej doświadczały bezdomności.  
  
„Dokonaliśmy bezprecedensowych inwestycji w zwiększenie dostępności mieszkań 
wspomaganych w całym stanie, a ten projekt, łączący przystępne cenowo mieszkania i 
łatwo dostępne usługi wsparcia, pomoże odmienić życie mieszkańców”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Second Street Family Apartments i Elm Street Estates, podobnie 
jak wiele innych obiektów realizowanych w ramach Programu Pomocy Mieszkaniowej 
dla Osób Bezdomnych, pomogą młodym rodzicom i osobom doświadczającym 
bezdomności w osiedlić się w bezpiecznym, stabilnym i wspierającym środowisku, w 
którym będą mogli żyć i rozwijać się”.  
  
„Second Street Family Apartments i Elm Street Estates zapewnią mieszkańcom stanu 
Nowy Jork znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej miejsce, które będą mogli 
nazwać swoim domem”, powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Te nowe 
mieszkania wspomagane, w których wielu młodych ludzi cierpiących na poważne 
choroby psychiczne lub HIV/AIDS będzie mogło nie tylko mieszkać, ale także otrzymać 
potrzebne usługi, to dobra alternatywa dla bezdomności”.  
  
W ramach projektu realizowanego przez CARES of NY, w centrum Albany wybudowano 
sześć domów, w skład których wchodzi 15 mieszkań wspomaganych. CARES of NY 
zapewni usługi wspierające dla wszystkich mieszkań, które dodatkowo są 
zlokalizowane w pobliżu linii autobusowych, lokalnego supermarketu i obiektów służby 
zdrowia.  



  
Projekt opiera się na dofinansowaniu w wysokości 3,3 mln USD w ramach Programu 
Pomocy Mieszkaniowej dla Osób Bezdomnych, który jest zarządzany przez stanowe 
Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary 
and Disability Assistance, OTDA). Dodatkowo, usługi wspierające będą finansowane 
przez OTDA z budżetu Inicjatywy na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy 
Jork (Empire State Supportive Housing Initiative).  
  
Program Pomocy Mieszkaniowej dla Osób Bezdomnych jest ważnym elementem 
kompleksowego planu gubernator Hochul, aby na terenie całego stanu Nowy Jork 
dostęp do stabilnych mieszkań stał się bardziej przystępny i sprawiedliwy. W 
uchwalonym niedawno budżecie stanowym gubernator zapewniła środki na nowy, 
pięcioletni, kompleksowy plan mieszkaniowy o wartości 25 mld USD, który przewiduje 
zwiększenie podaży mieszkań poprzez stworzenie lub modernizację 100 000 niedrogich 
mieszkań w całym stanie Nowy Jork, w tym 10 000 z usługami wspomagającymi dla 
grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, a także elektryfikację 
dodatkowych 50 000 mieszkań.  
  
W budżecie utrzymano 128 mln USD na finansowanie kapitałowe Programu Pomocy 
Mieszkaniowej dla Osób Bezdomnych w celu budowy nowych mieszkań 
wspomaganych lub remontu istniejących schronisk. Uwzględniając ostatnie 
dofinansowanie, w ramach programu przeznaczono około 102,5 mln USD na 865 
stałych mieszkań wspomaganych, 14 mieszkań w ramach zakwaterowania 
przejściowego oraz 67 mieszkań w ramach zakwaterowania interwencyjnego.  
  
Komisarz Urzędu ds. Pomocy Tymczasowej i Dla Osób z Niepełnosprawnością, 
Daniel W. Tietz, powiedział: „Zbyt często mieszkańcy stanu Nowy Jork 
doświadczający bezdomności zmagają się również z problemami zdrowotnymi i 
społecznymi, które pogłębiają ich niestabilność mieszkaniową. Dzięki ukierunkowanemu 
wsparciu na miejscu pomagamy tym osobom i rodzinom osiągnąć trwałą stabilizację 
życiową. Projekty takie jak ten w Albany podkreślają nieustające zaangażowanie 
gubernator Hochul w zapewnienie wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork dostępu 
do bezpiecznych i stabilnych zasobów mieszkaniowych”.  
  
Senator stanu, Neil Breslin, powiedział: „Cieszę się, że ten projekt został ukończony. 
Te wspaniałe nowe budynki, noszące nazwę Second Street Family Apartments i Elm 
Street Estates, będą stanowić mieszkania wspomagane, które zapewnią młodzieży, 
młodym rodzicom i osobom cierpiącym na poważne choroby psychiczne lub HIV/AIDS 
miejsce, które będą mogli nazwać swoim domem”.  
  
Członek Zgromadzenia, John T. McDonald III, powiedział: „Fundusze w ramach 
Programu Pomocy Mieszkaniowej dla Osób Bezdomnych z budżetu stanu Nowy Jork 
zapewniają przystępne cenowo mieszkania i są ratunkiem dla wielu osób 
potrzebujących usług wsparcia w miejscu swojego zamieszkania. Jest to program, który 
konsekwentnie popierałem w tym budżecie i w poprzednich budżetach. Dziękuję Biuru 
Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością oraz CARES of NY Inc. za 
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wybudowanie Second Street Family Apartments i Elm Street Estates, które będą 
ważnym źródłem mieszkań w naszej społeczności”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa Albany, Daniel P. McCoy, powiedział: „Nie jest 
tajemnicą, że stan Nowy Jork i wiele innych stanów w całym kraju boryka się z 
kryzysem bezdomności, który pogłębiła jeszcze pandemia i zastój gospodarczy. Jeśli 
chcemy powstrzymać falę bezdomności, potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, które 
wyeliminują jej podstawowe przyczyny. Oznacza to, że potrzebujemy więcej 
przystępnych cenowo mieszkań z dodatkowymi usługami, w tym wsparcia w zakresie 
zdrowia psychicznego. Pragnę podziękować gubernator Hochul, OTDA i CARES of NY 
za tę mądrą inwestycję w mieszkania wspomagane w centrum Albany, która może 
zapobiec sytuacji, w której osoby z trudem wiążące koniec z końcem znajdą się w 
trudnej sytuacji i popadną w ubóstwo”.  
  
Burmistrz Albany, Kathy Sheehan, powiedziała: „Second Street Family Apartments i 
Elm Street Estates pomagają zaspokoić istotną potrzebę poprzez stworzenie 
możliwości mieszkaniowych połączonych z usługami wspomagającymi dla 
bezdomnych, którzy zmagają się z chorobami psychicznymi lub HIV/AIDS. Wyrażam 
uznanie dla CARES i dyrektor wykonawczej Nancy Harrington za kierowanie tym 
projektem i stworzenie tych 15 przystępnych cenowo mieszkań wspomaganych oraz 
dziękuję gubernator Kathy Hochul i Biuru Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością za zapewnienie funduszy niezbędnych do urzeczywistnienia tych 
ważnych zasobów mieszkaniowych”.  
  
Dyrektor wykonawczy CARES of NY, Nancy Harrington, powiedziała: „CARES jest 
bardzo wdzięczny władzom stanowym za zapewnienie funduszy na budowę tych 15 
nowych mieszkań dla rodzin i osób, które wcześniej nie miały dachu nad głową w 
mieście Albany. Władze stanowe zdają sobie sprawę, że budowanie większej liczby 
przystępnych cenowo mieszkań czynszowych jest odpowiedzią na konieczność 
położenia kresu bezdomności w naszych społecznościach”.  
  
Program pomocy i zakwaterowania dla osób bezdomnych oferuje wsparcie kapitałowe 
i pożyczki dla korporacji not for profit, organizacji charytatywnych i religijnych oraz gmin 
na kupno, budowę lub remonty mieszkań dla osób, które nie są w stanie zapewnić 
sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych bez specjalnej pomocy. Dotacje są 
przyznawane w drodze procedury konkursowej przez New York State Homeless 
Housing and Assistance Corporation, korporację pożytku publicznego działającą w 
ramach Biura s. Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnościami.  
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