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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE 15 MLN USD W DRUGIEJ 
RUNDZIE FINANSOWANIA WSPARCIA DLA OŚRODKÓW ABORCYJNYCH  

  
Fundusze będą przeznaczone dla regionów stanowych, które mają największe 

problemy z dostępem do usług aborcyjnych  
  

Więcej informacji na temat drugiej rundy finansowania są dostępne tutaj  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś zaproszenie do składania ofert w ramach drugiej 
rundy finansowanie Funduszu Wsparcia Ośrodków Aborcyjnych (Abortion Provider 
Support Fund) w wysokości 15 mln USD, które zostaną udostępnione organizacjom i 
świadczeniodawcom w stanie Nowy Jork w celu dalszego rozszerzenia dostępu do 
usług aborcyjnych.  
  
„Nie będę bezczynnie stała, gdy odbierane są prawa kobiet w całym kraju”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Ta możliwość finansowania opiera się na naszej 
wiodącej w kraju ochronie dla pacjentek aborcyjnych i naszej bieżącej pracy z 
usługodawcami, aby zapewnić im wsparcie i zasoby, których potrzebują, aby zapewnić 
kobietom niezbędną opiekę. Pod moimi rządami stan Nowy Jork zawsze będzie 
bezpieczną przystanią pod względem dostępu do usług aborcyjnych”.  
Druga runda finansowania rozszerza uprawnienia o podmioty zajmujące się 
planowaniem rodziny, które nie otrzymały finansowania w fazie pierwszej, inne 
licencjonowane podmioty opieki zdrowotnej oraz niezależne kliniki. Znaczna część 
funduszy zostanie przyznana trzem regionom – Western, Southern Tier i NYC – które, 
w oparciu o lokalizację, mają mieć największe problemy z zapewnieniem dostępu do 
usług aborcyjnych w wyniku decyzji Dobbs przeciwko Jackson.  
  
Komisarz Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork, Dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Dzięki przywództwu i determinacji gubernator Hochul, zabezpieczono finansowanie dla 
podmiotów świadczących usługi aborcyjne i rozszerzające możliwości w stanie Nowy 
Jork. Dzięki naszemu Funduszowi Wsparcia Ośrodków Aborcyjnych, który dysponuje 
budżetem 25 mln USD, zapewniamy natychmiastowe finansowanie inwestycji dla 
ośrodków świadczących usług aborcyjnych w całym stanie, aby zwiększyć ich 
możliwości, poprawić dostępne zasoby i zoptymalizować infrastrukturę”.  
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Wnioskodawcy mogą ubiegać się o co najmniej 300 000 USD, a w stosownych 
przypadkach o maksymalnie 50 000 USD na każdą dodatkową klinikę lub o dodatkowe 
finansowanie w zależności od liczby usług świadczonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
zgodnie z harmonogramem przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert.  
  
Więcej informacji na temat 2. rundy finansowania można znaleźć tutaj. Termin 
składania wniosków upływa w piątek 12 sierpnia 2022 roku.  
  
Podczas pierwszej rundy Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Health, NYS DOH) przyznał 10 mln USD 13 programom, obejmującym 
63 placówki, które są obecnie finansowane w ramach Kompleksowego Programu 
Planowania Rodziny (Comprehensive Family Planning Program).  
  
Oprócz Funduszu Wsparcia Ośrodków Aborcyjnych, gubernator udostępniła również 10 
mln USD dla ośrodków zdrowia reprodukcyjnego na dotacje przyznawane przez 
Wydział Służb Sądownictwa Karnego (Division of Criminal Justice Services, DCSJ), 
które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa placówkom zajmującym się 
zdrowiem reprodukcyjnym.  
  
Wraz z dr Bassett, w dniu 12 lipca gubernator Hochul zainicjowała również serię spotkań 
przy okrągłym stole z przedstawicielami dofinansowanych placówek w południowej 
części stanu w celu omówienia potrzeb i doświadczeń świadczeniodawców oraz 
sposobu, w jaki stan Nowy Jork stawia czoła wyzwaniom i chroni dostęp do opieki 
zdrowotnej po oddaleniu orzeczenia w sprawie Roe.  
  
Po ogłoszeniu decyzji Sądu Najwyższego o oddaleniu orzeczenia w sprawie Roe 
przeciwko Wade, gubernator Hochul zainicjowała szeroko zakrojoną, wieloplatformową, 
płatną kampanię edukacyjną, aby zapewnić powszechną świadomość, że aborcja 
pozostaje bezpieczna, legalna i że jest zawsze dostępna. Ogólnostanowa kampania 
obejmuje wieloplatformowe działania reklamowe oraz nową stronę internetową, na 
której można znaleźć informacje na temat praw aborcyjnych, świadczeniodawców, 
wsparcia i możliwości w zakresie płatności w stanie Nowy Jork.  
  
W czerwcu gubernator Hochul podpisała kompleksowy pakiet sześciu ustaw, które mają 
na celu dalsze zachowanie, ochronę i wzmocnienie praw aborcyjnych pacjentek i 
świadczeniodawców w stanie Nowy Jork. Ustawa podejmuje konkretne działania w celu 
rozwiązania różnych problemów prawnych, w tym ustanowienia podstawy prawnej dla 
bezprawnej ingerencji w prawa chronione oraz objęcia świadczeniodawców i pacjentów 
aborcyjnych Programem Poufności Adresów (Address Confidentiality Program). Nowe 
ustawy zabraniają również stawiania zarzutów lekarzom za świadczenie usług 
reprodukcyjnych pacjentkom zamieszkałym w stanach, w których takie usługi są 
nielegalne, oraz uniemożliwiają firmom ubezpieczeniowym zajmującym się błędami 
medycznymi podejmowanie działań odwetowych wobec podmiotu świadczącego usługi 
aborcyjne, który zapewnia legalną opiekę. 
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Na początku tego miesiąca przyjęto pierwszą rezolucję w celu wpisania praw 
aborcyjnych do konstytucji stanu Nowy Jork.  
  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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