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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 71 MLN USD NA 
UTWORZENIE 12 OŚRODKÓW STABILIZACJI KRYZYSOWEJ   

  
Przełomowa inwestycja zapewniająca finansowanie 12 nowych ośrodków na 

terenie całego stanu, służących mieszkańcom stanu Nowy Jork zmagającym się 
z kryzysem zdrowia psychicznego lub nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych  
  

   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że władze stanowe ogłosiły przyjmowanie 
wniosków w ramach liczącego 71 mln USD budżetu na stworzenie 12 nowych 
ośrodków stabilizacji kryzysowej (Supportive Crisis Stabilization Centers, SCSC) w 
całym stanie Nowy Jork. Ośrodki te będą zapewniać wsparcie i pomoc osobom z 
symptomami kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym i/lub używaniem 
substancji, które doświadczają potencjalnie szkodliwych skutków zaistniałej sytuacji.  
   
„Dzisiejsze inwestycje w ośrodki wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i 
nadużywania substancji zapewnią, że żaden mieszkaniec stanu Nowy Jork, 
niezależnie od wieku, zasobności portfela, miejsca zamieszkania lub miejsca 
pochodzenia, nigdy nie będzie pozostawiony sam sobie w sytuacji kryzysowej”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Nasze Ośrodki Stabilizacji Kryzysowej zapewnią 
całodobowe i dostępne bez konieczności wcześniejszej rejestracji usługi dla 
znajdujących się w kryzysie mieszkańców stanu Nowy Jork, a my nadal będziemy 
dokonywać inwestycji w celu wyeliminowania różnic w opiece zdrowotnej i oferowania 
usług zdrowia behawioralnego tym, którzy najbardziej ich potrzebują”.  
   
Urząd ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork (New York State Office of Mental 
Health, NYS OMH) oraz Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office 
of Addiction Services and Supports, OASAS) wystosowały zapytanie ofertowe na 
stworzenie nowych Ośrodków Stabilizacji Kryzysowej.  
   
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: 
„Ośrodki Stabilizacji Kryzysowej pomagają osobom zmagającym się z problemami 
emocjonalnymi uzyskać natychmiastową, bardzo potrzebną pomoc w przyjaznym i 
nastawionym na powrót do zdrowia środowisku. Będą one dostępne 24 godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu, aby pomóc ludziom w radzeniu sobie z trudnościami 
emocjonalnymi lub w przypadku chęci użycia substancji psychoaktywnych. Będą one 
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również zapewniały dostęp do szeregu usług wsparcia, w tym mieszkań 
interwencyjnych, placówek opieki zdrowotnej oraz podmiotów zapewniających 
możliwości żywnościowe, usługi dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie w 
zakresie używania substancji i usługi zdrowia psychicznego”.  
   
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedziała: „Nie każdy jest w stanie uzyskać dostęp do opieki i usług, 
których potrzebuje w normalnych godzinach pracy, a my musimy zadbać o to, aby 
pomoc była dostępna zawsze, gdy ludzie uznają, że jej potrzebują. Ośrodki te będą 
pierwszym miejscem, do którego swe kroki skieruje wiele osób potrzebujących 
natychmiastowej pomocy w kryzysie związanym ze zdrowiem psychicznym lub 
używaniem substancji i będą one miały kluczowe znaczenie dla wspierania zdrowia 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
   
Senator Chuck Schumer powiedział: „Zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy Jork 
cierpi w milczeniu, czy to z powodu zdrowia psychicznego lub walki z uzależnieniami, 
dlatego tak usilnie zabiegałem o to, aby akty prawne dotyczące pomocy w dobie 
pandemii COVID zawierały historyczne środki w celu poprawy zasobów systemu 
zdrowia psychicznego i zapewnienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. 
Teraz dzięki tej inwestycji federalnej, regiony w całym stanie Nowy Jork będą miały 
dostęp do 12 nowych Ośrodków Stabilizacji Kryzysowej, aby walczyć z kryzysem 
zdrowia psychicznego i plagą używania opioidów w społecznościach, które najbardziej 
tego potrzebują”.  
   
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Pandemia COVID na 
pierwszy plan wysunęła zbyt często pomijane i niezaspokojone potrzeby Amerykanów 
w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Od samego początku tej pandemii, 
wywierałem naciski, aby włączyć finansowanie programów zdrowia psychicznego i 
zasobów w celu zapewnienia leczenia uzależnień, i byłem dumny z pomyślnego 
zatwierdzenia tej pomocy w ramach naszych środków na walkę ze skutkami COVID w 
Amerykańskim Planie Ratunkowym (American Rescue Plan). Jestem wdzięczny, że te 
ratujące życie środki zostały zapewnione i będę nadal pracować, aby zadbać o 
zaspokojenie potrzeb naszych społeczności”.  
   
Dyrektor generalny New York Association of Psychiatric Rehabilitation Services, 
Harvey Rosenthal, powiedział: „Plan władz stanu Nowy Jork, aby otworzyć nowe i 
nowoczesne Ośrodki Stabilizacji Kryzysowej będzie wspierać społeczności w każdym 
zakątku stanu, aby rozwinąć bardziej kompleksowy zakres usług wsparcia w 
sytuacjach kryzysowych. Czyniąc to, ośrodki te zapewnią niezwykle ważne wsparcie 
dla tych, którzy korzystają z nowej, ogólnostanowej infolinii 9-8-8 dla osób cierpiących 
na zaburzenia psychiczne i borykających się z uzależnieniami. Wielkie podziękowania 
należą się gubernator Hochul oraz komisarz Sullivan i Cunningham za stworzenie 
większej liczby opcji dla mieszkańców stanu Nowy Jork w czasie, gdy najbardziej ich 
potrzebują”.   
   



Przewodniczący Mental Health Association of New York State, Glenn Liebman, 
powiedział: „Dziękujemy gubernator Hochul oraz komisarz Sullivan i Cunningham za 
ich odpowiedź na potrzeby osób znajdujących się w kryzysie związanym ze zdrowiem 
psychicznym lub używaniem substancji. Ośrodki Stabilizacji będą stanowiły bardzo 
potrzebny element łączący wsparcie udzielane w ramach infolinii 988 a organizacjami 
zapewniającymi usługi w społecznościach. Centra stabilizacji pomogą również 
ograniczyć zaangażowanie oddziałów ratunkowych i obciążenie systemu sądownictwa 
karnego”.  
  
Dyrektor New York Association of Alcoholism and Substance Abuse Providers, 
John Coppola, powiedział: „Gdy stan Nowy Jork nadal boryka się z plagą 
przedawkowania narkotyków i dużą liczbą osób szukających pomocy w związku z 
zaburzeniami używania substancji, ustanowienie Ośrodków Stabilizacji Kryzysowej 
przez gubernator Hochul zachęci do bardziej kompleksowego podejścia do zdrowia 
publicznego i zapewni nowe narzędzia, aby zapewnić, że wszyscy mieszkańcy stanu 
Nowy Jork są w stanie uzyskać dostęp do opieki, której potrzebują”.  
   
Prezes The Coalition for Behavioral Health, Amy Dorin, powiedziała: „Gubernator 
Hochul, działając wraz z liderami agencji stanowych, pokazuje swoje zaangażowanie w 
kwestie poprawy opieki nad osobami w kryzysie zdrowia behawioralnego i budowanie 
systemu wsparcia kryzysowego. Ośrodki Stabilizacji Kryzysowej zapewnią przyjazną 
przestrzeń dla osób z potrzebami zdrowia psychicznego i borykających się z 
problemem używania substancji, zapewniając im dostęp do wymaganych usług i 
potrzebnego wsparcia. Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul, komisarz Sullivana i 
komisarz Cunninghama za stworzenie tych ośrodków”.  
   
Ośrodki będą świadczyć lub zakontraktują świadczenie wszystkich usług na miejscu, 
dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystkie usługi są 
dobrowolne, skoncentrowane na osobie i świadczone w odniesieniu do doznanej 
traumy, z naciskiem na wsparcie koleżeńskie zorientowane na zwiększenie odporności 
i powrót do zdrowia.  
   
12 ośrodków będzie wspólnie certyfikowanych przez NYS OMH i OASAS i zostaną one 
stworzone we współpracy z lokalnymi społecznościami, w których działają, w tym ze 
specjalistami ds. higieny psychicznej, szkołami, dostawcami usług środowiskowych, 
organami ścigania i innymi programami, w celu zapewnienia kompleksowej ciągłości 
opieki w przypadku osób skierowanych na leczenie i opuszczających placówki.  
   
Finansowanie obejmuje 15 mln USD w ramach funduszy początkowych z federalnego 
grantu blokowego na rzecz zdrowia psychicznego (Community Mental Health Services 
Block Grant) administrowanego przez Urząd ds. Profilaktyki Nadużywania Substancji i 
Zdrowia Psychicznego (Substance Abuse and Mental Health Services Administration).  
  
Środki zostały przyznane stanowi Nowy Jork w ramach Ustawy o dodatkowych 
środkach na przeciwdziałanie koronawirusowi (Coronavirus Response and Relief 



Supplemental Appropriations Act) oraz Ustawy o amerykańskim planie ratunkowym 
(American Rescue Plan Act, ARPA).  
   
Urząd ds. Zdrowia Psychicznego i OASAS zachęcają wszystkich świadczeniodawców 
działających w obszarze zdrowia behawioralnego, którzy spełniają kryteria 
kwalifikacyjne do złożenia wniosku, w tym tych, którzy prowadzą organizacje wsparcia 
koleżeńskiego (typu peer-led). Kwalifikujący się wnioskodawcy to agencje non-profit 
zarejestrowane zgodnie z art. 501(c) (3) lub organizacje pożytku publicznego (Public 
Benefit Corporations), które mają doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie 
zdrowia psychicznego i leczenia substancji dla osób z poważnymi chorobami 
psychicznymi i/lub zaburzeniami używania substancji.  
   
Niniejsze zapytanie ofertowe można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. 
Zdrowia Psychicznego w zakładce dot. przetargów (Procurement Opportunities) pod 
adresem:  
https://omh.ny.gov/omhweb/rfp/ oraz na stronie internetowej OASAS w zakładce dot. 
zamówień publicznych (Procurement) pod adresem: https://oasas.ny.gov/procurement.  
   
Wnioski należy składać do godz. 13:00 EST do dnia 05.10.2022.  
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