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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE DOTACJI NA BUDOWĘ 
NOWYCH CENTRÓW INTENSYWNEJ POMOCY KRYZYSOWEJ W WYSOKOŚCI 75 

MLN USD  
  

Nowe placówki będą udzielać natychmiastowej pomocy osobom w sytuacjach 
kryzysowych, zmniejszą obciążenie oddziałów ratunkowych i poprawią poziom 

opieki  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dotacji w wysokości do 75 mln 
USD na utworzenie dziewięciu nowych centrów intensywnej pomocy kryzysowej w 
całym stanie, które zapewnią opiekę dorosłym, dzieciom i młodzieży w sytuacjach 
kryzysowych związanych ze zdrowiem behawioralnym. Centra będą zajmować się 
diagnozowaniem, opieką i leczeniem w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, 24 
godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.  
  
„Moja administracja opracowuje solidny i kompleksowy system reagowania 
kryzysowego, który zapewni natychmiastową pomoc osobom potrzebującym pilnej 
opieki w związku z kryzysem zdrowia behawioralnego” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Nowe centra pomocy kryzysowej będą świadczyć całodobową opiekę, 
pozwalając osobom w kryzysie emocjonalnym wrócić do zdrowia w bezpiecznym i 
przyjaznym miejscu”.  
  
„Coraz częściej obserwujemy u dzieci i młodzieży występowanie problemów 
behawioralnych, które zwykle można rozwiązać lub opanować poprzez odpowiednią 
terapię” – powiedział wicegubernator Antonio Delgado. „Nowe centra intensywnej 
pomocy kryzysowej umożliwią osobom w kryzysie zdrowia behawioralnego uzyskanie 
odpowiedniego wsparcia, bez dodatkowego obciążania szpitali”.  
  
Z pomocy centrów, które powstaną pod nadzorem Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego 
(Office of Mental Health, OMH) i Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami 
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS), będą mogły skorzystać wszystkie 
osoby zmagające się z kryzysem zdrowia psychicznego lub uzależnieniami od 
substancji psychoaktywnych. Otrzymanie natychmiastowej pomocy ułatwi tym osobom 
poradzenie sobie z kryzysem, odciąży system opieki i pozwoli uniknąć niepotrzebnych 
wizyt na pogotowiu. Centra będą świadczyć usługi wsparcia oparte na osobistych 



 

 

doświadczeniach i pomagające w powrocie do zdrowia, a także usługi pomocnicze, 
które zapewnią potrzebującym dalsze wsparcie.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: 
„Działania gubernator Hochul na rzecz pomocy potrzebującym mieszkańcom stanu 
Nowy Jork pozwoliły OMH na rozbudowę systemu ochrony zdrowia psychicznego. 
Dzięki uchwalonemu przez nią budżetowi i wdrożonym inicjatywom uzyskaliśmy środki 
niezbędne do szybkiego i skutecznego pomagania osobom i rodzinom w sytuacjach 
kryzysowych. Nowe centra pomocy, wraz z mobilnymi zespołami kryzysowymi, 
programami mieszkaniowymi i innymi usługami socjalnymi, będą wspierać i zwiększać 
naszą zdolność do niesienia szybkiej pomocy osobom doświadczającym kryzysu 
zdrowia behawioralnego”.  
  
Komisarz OASAS, Chinazo Cunningham, powiedziała: „Osoby zmagające się z 
kryzysem związanym ze zdrowiem psychicznym lub uzależnieniami muszą jak 
najszybciej otrzymać najlepszą możliwą pomoc. Często też potrzebują tej pomocy poza 
normalnymi godzinami pracy. Nowe centra intensywnej pomocy kryzysowej wzmocnią 
nasze bieżące działania mające na celu umożliwienie osobom w kryzysie skorzystanie z 
usług wsparcia o każdej porze. Wpisują się także w naszą wizję szybkiego dostępu do 
pomocy we wszystkich rejonach stanu Nowy Jork”.  
  

Senator Chuck Schumer powiedział: „Wielu mieszkańców stanu Nowy Jork cierpi w 
milczeniu z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Musimy zapewnić im 
miejsce, w którym będą mogli otrzymać tak potrzebną specjalistyczną opiekę. Dlatego 
tak usilnie zabiegałem o to, aby federalne ustawy o pomocy w związku z pandemią 
COVID uwzględniały rekordową podwyżkę środków na poprawę stanu zdrowia 
psychicznego mieszkańców. Teraz dzięki tej inwestycji federalnej regiony w całym 
stanie Nowy Jork będą miały dostęp do 9 nowych centrów intensywnej pomocy 
kryzysowej, aby walczyć z kryzysem zdrowia psychicznego w społecznościach, które 
najbardziej tego potrzebują”.  

  
Senator stanowy Pete Harckham, przewodniczący Senackiej Komisji ds. 
Alkoholizmu i Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, powiedział: „Jedynym 
sposobem pomocy mieszkańcom z poważnymi problemami związanymi ze zdrowiem 
behawioralnym i uzależnieniami jest umożliwienie im stałego dostępu do 
odpowiedniego wsparcia. Otwarcie dziewięciu nowych lokalnych centrów pomocy 
kryzysowej w całym stanie jest bardzo potrzebną inwestycją, która pomoże w radzeniu 
sobie z sytuacjami kryzysowymi, zwłaszcza w tych stresujących czasach. Bardzo 
dziękuję gubernator Hochul i moim partnerom z legislatury stanowej za zdecydowane 
poparcie tej inicjatywy”.  
  

Senator stanowa Samra Brouk powiedziała: „Jako przewodnicząca senackiej Komisji 
Zdrowia Psychicznego pracuję nad przekształceniem systemu reagowania na kryzysy 
związane ze zdrowiem psychicznym i uzależnianiami w stanie Nowy Jork. Ogłoszona 
dziś inwestycja w budowę lokalnych centrów intensywnej pomocy kryzysowej jest 
dowodem konsekwentnego zaangażowania stanu Nowy Jork w proces zmian, dzięki 



 

 

którym osoby potrzebujące pomocy będą mogły otrzymać opartą na współczuciu, 
zgodną z praktykami medycznymi i ukierunkowaną na leczenie opiekę. Z 
niecierpliwością czekam na otwarcie nowego centrum intensywnej pomocy kryzysowej 
w Unity Hospital w Rochester. Liczę też, że te działania pomogą w uchwaleniu «Ustawy 
Daniela», będącej ważnym uzupełnieniem reformy systemu reagowania na kryzys 
zdrowia psychicznego”.  

  
Finansowanie centrów obejmuje około 15 mln USD na pokrycie kosztów rozpoczęcia 
działalności, które pochodzą z federalnych środków uzupełniających z grantu 
blokowego na lokalne usługi w zakresie zdrowia psychicznego. OMH i OASAS ogłoszą 
też drugi przetarg na budowę trzech dodatkowych centrów interwencji kryzysowej – 
dwóch w Nowym Jorku i jednego w regionie Capital Region. Dotacje z pierwszej rundy z 
podziałem na regiony wyglądają następująco:  
  
New York City  
PROMESA; 1776 Clay Ave, Bronx, NY  
  
Long Island  
Central Nassau Guidance and Counseling Services; 950 Oyster Bay Rd., Hicksville, NY  
  
Mid-Hudson  
Samaritan Daytop Village; 950 Route 45, Pomona, NY  
  
Finger Lakes  
Unity Hospital; 89 Genesee Street Rochester, NY  
  
Western NY  
BestSelf Behavioral Health; 430 Niagara Street Buffalo, NY  
  
Southern Tier  
CASA - Trinity; Church and Judson Street Elmira, NY  
  
Central NY  
Helio Health; 329 North Salina St., Syracuse, NY  
  
North Country  
Champlain Valley Family Center for Drug Treatment and Youth Services; 14 Dormitory 
Drive, Plattsburgh, NY  
  
Mohawk Valley  
Neighborhood Center; 344 South Washington St., Herkimer, NY  
  
Centra mają być certyfikowane przez OMH i OASAS i budowane we współpracy z 
lokalnymi społecznościami, w których działają, w tym ze specjalistami ds. higieny 
psychicznej, szkołami, dostawcami usług środowiskowych, organami ścigania i innymi 



 

 

podmiotami społecznymi w celu zapewnienia kompleksowej ciągłości osobom 
skierowanym na leczenie i opuszczającym placówki.  
  
Będą one ważną częścią kompleksowego systemu reagowania kryzysowego w stanie 
Nowy Jork, który jest dostępny dla wszystkich – niezależnie od miejsca zamieszkania i 
możliwości finansowych. Oprócz centrów intensywnej pomocy kryzysowej (Intensive 
Crisis Stabilization Center) OMH i OASAS tworzą również centra wsparcia kryzysowego 
(Supportive Crisis Stabilization Center), świadczące usługi dla osób mających problemy 
w życiu codziennym, które mogą się pogłębić bez dostępu do pomocy na miejscu. Obie 
agencje ogłosiły niedawno przetarg na budowę 12 nowych centrów wsparcia 
kryzysowego w całym stanie Nowy Jork.  
  
Pani gubernator przyznała również 95 mln USD w ciągu dwóch lat (35 mln USD w roku 
podatkowym 2022-23 i 60 mln USD w roku podatkowym 2023-24) na uruchomienie 
telefonu zaufania 988 w stanie Nowy Jork. Osoby w kryzysie behawioralnym mogą 
zadzwonić lub wysłać SMS na numer 988 (albo skorzystać z funkcji czatu na stronie 
988lifeline.org), aby porozmawiać z przeszkolonym psychologiem-doradcą, który może 
im udzielić doraźnej pomocy i skierować do odpowiedniej placówki opiekuńczej.  
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