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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 4 MLN USD NA 

ZWIĘKSZENIE RÓŻNORODNOŚCI PRACOWNIKÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO  
  

SUNY i CUNY otrzymają po 2 mln USD dofinansowania dla niedostatecznie 
reprezentowanych studentów na kierunkach związanych ze zdrowiem 

psychicznym  
  

Partnerstwo ze Stanowym Urzędem ds. Zdrowia Psychicznego w celu 
przyciągnięcia, zatrzymania i ukończenia studiów przez studentów 

wielojęzycznych i z grup mniejszościowych  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie 4 mln USD z funduszy 
federalnych na dofinansowanie niedostatecznie reprezentowanych studentów 
rozpoczynających lub zapisanych na studia w zakresie zdrowia psychicznego na 
kampusach Uniwersytetu Stanu Nowy Jork (State University of New Jork, SUNY) lub 
Uniwersytetu Miasta Nowy Jork (City University of New Jork, CUNY). Dzięki 
partnerstwu z Urzędem ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH) stanu 
Nowy Jork, uczelnie SUNY i CUNY otrzymają po 2 mln USD na wsparcie pomocy w 
nauce, płatne staże i bezpośrednie stypendia dla studentów wielojęzycznych i z grup 
mniejszościowych.  
  
„Nieustannie poprawiamy funkcjonowanie naszego systemu opieki zdrowotnej w stanie 
Nowy Jork, dlatego musimy zapewnić, że budujemy zróżnicowaną i integracyjną kadrę 
pracowników”, powiedziała gubernator Hochul. „To partnerstwo zapewni zachęty dla 
niedostatecznie reprezentowanych studentów do zapisania się lub pozostania na 
kierunkach związanych ze zdrowiem psychicznym – pomagając zróżnicować naszą 
przyszłą kadrę pracowników i zapewnić, że wszystkie społeczności posiadają 
odpowiednie wsparcie w naszym publicznym systemie opieki zdrowotnej”.  
  
To partnerstwo zachęci też studentów wielojęzycznych i z grup mniejszościowych, 
uczęszczających na studia na 18 kampusach CUNY – w tym pięć collegów 
społecznościowych, osiem collegów wyższych, trzy uczelnie ogólne i Centrum 
Absolwentów CUNY (CUNY Graduate Center) oraz Studia Specjalistyczne na Uczelni 
CUNY (CUNY School of Professional Studies) – jak również 16 kampusów SUNY – w 
tym osiem collegów społecznościowych, cztery uczelnie ogólne i cztery ośrodki 



uniwersyteckie – do rozpoczęcia lub kontynuowania ścieżek studiów, które przygotują 
ich do pracy w zawodach związanych ze zdrowiem psychicznym. Jest to najnowsze 
działanie podjęte przez stan Nowy Jork, aby rozwiązać problem braku różnorodności w 
tym zakresie, który przejawia się  rozbieżnościami w zapewnianiu usług z zakresu 
zdrowia psychicznego w zmarginalizowanych populacjach.  
  
Świadczeniodawcy działający w grupach mniejszościowych mają większe szanse na 
zaspokojenie potrzeb populacji o niedostatecznej infrastrukturze, a zróżnicowana kadra 
pracowników skutkuje większym zadowoleniem pacjentów i klientów, ich 
zaangażowaniem oraz utrzymaniem w systemie opieki. Ponadto wśród pracowników 
opieki zdrowotnej brakuje wielojęzycznych klinicystów, co jeszcze bardziej pogłębia 
różnice w dostępie, jakości i wynikach leczenia osób z ograniczoną znajomością języka 
angielskiego.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork, dr Ann Sullivan, 
powiedziała: „OMH czyni wielkie postępy w celu zwiększenia różnorodności 
pracowników sektora publicznego w zakresie zdrowia psychicznego. Nasz Urząd ds. 
Różnorodności i Integracji (Office of Diversity and Inclusion, ODI) koordynuje działania 
w skali kraju, aby zwiększyć równość w zakresie zdrowia i pomóc wyeliminować 
nierówności w opiece zdrowotnej. Dzięki współpracy z SUNY i CUNY, będziemy mogli 
zatrudniać i zatrzymywać bardziej zróżnicowaną i integracyjną siłę roboczą, 
zapewniającą nam wiedzę i doświadczenie, które możemy wykorzystać w celu dotarcia 
do zmarginalizowanych i niedostatecznie reprezentowanych społeczności”.  
  
P.o. kanclerz SUNY, Deborah F. Stanley, powiedziała: „W SUNY nie tylko kształcimy 
i szkolimy przyszłych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, ale także uznajemy 
potrzebę, aby ci profesjonaliści reprezentowali szeroki wachlarz osób, którym będą 
służyć. Nierzadko barierą w opiece nad naszymi studentami i innymi osobami 
poszukującymi pomocy w zakresie zdrowia psychicznego jest brak dostępu do lekarza, 
który może odnieść się do ich problemów lub w pełni je zrozumieć. W stanie Nowy Jork 
wiemy, że nasze unikalne pochodzenie, kultury i języki tylko wzmacniają naszą kadrę 
pracowników, dlatego dziękujemy gubernator Hochul za jej ciągłe inwestycje w 
zapewnienie większych możliwości dla niedostatecznie reprezentowanych mniejszości i 
uczynienie edukacji bardziej dostępną dla wszystkich”.  
  
Kanclerz CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, powiedział: „Ogłoszone dzisiaj przez 
gubernator Hochul finansowanie w celu rozszerzenia przygotowań dla niedostatecznie 
reprezentowanych studentów, do rozpoczęcia kariery w zakresie zdrowia psychicznego, 
zwiększy możliwości i zmniejszy nierówności w sektorze zdrowia dla społeczności, 
którym służy CUNY. CUNY jest jednym z najbardziej zróżnicowanych uniwersytetów w 
kraju. Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość o tym dofinansowaniu, które pomoże 
większej liczbie naszych studentów dołączyć do sektora, który jest w wielkiej potrzebie 
różnorodności i poprawy jakości i świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego 
dla tych osób w społecznościach, które od pokoleń otrzymują najbardziej ograniczone 
usługi”.  
  



Studenci kwalifikujący się do tej pomocy to osoby wielojęzyczne; zapisane na studia 
językowe; lub które są Kubańczykami, Meksykanami, Portorykańczykami, Latynosami, 
pochodzenia hiszpańskiego, lub są rdzennymi Amerykanami, rdzennymi mieszkańcami 
Alaski, Czarnoskórymi, Afroamerykanami, rdzennymi mieszkańcami Hawajów lub 
innymi mieszkańcami wysp Pacyfiku.  
  
Kwalifikujące się kierunki na uczelni CUNY obejmują certyfikaty, programy 
stowarzyszeniowe, licencjackie, magisterskie i doktoranckie w zakresie pracy socjalnej i 
usług ludzkich; psychologii; pielęgniarstwa psychiatrycznego; oraz doradztwa w 
zakresie żałoby i zdrowia psychicznego.  
  
W college'ach społecznych SUNY, kwalifikujące się programy obejmują programy 
stowarzyszone w sztukach i naukach wyzwolonych: nauki humanistyczne i społeczne 
ze ścieżkami lub koncentracjami obejmującymi asystenta zdrowia psychicznego, opiekę 
społeczną, socjologię i psychologię. Na czteroletnich kampusach SUNY, kwalifikujące 
się programy studiów obejmują wiedzę o zdrowiu i społeczeństwie; zdrowie publiczne; 
socjologię i psychologię.  
  
Wiele z tych oferujących czteroletnie programy instytucji posiada też program studiów 
magisterskich w zakresie doradztwa zdrowia psychicznego oraz program studiów 
magisterskich w zakresie pracy socjalnej, a także programy z podwójnym dyplomem w 
zakresie doradztwa zdrowia psychicznego lub magistra zdrowia publicznego. 
Kwalifikowane studia w ośrodkach uniwersyteckich SUNY obejmują tytuły licencjata w 
zakresie doradztwa zdrowia psychicznego, rozwoju człowieka; oraz tytuły doktora w 
zakresie socjologii, psychologii; oraz tytuły doktora psychologii.  
  
Ustawa federalna umożliwiła tę inicjatywę, zapewniając stanowi Nowy Jork dodatkowe 
fundusze na usługi w zakresie zdrowia psychicznego poprzez ograniczone czasowo 
rozszerzenie Federalnego Udziału Pomocy Medycznej (Federal Medical Assistance 
Percentage), formuły używanej do refundacji stanów dla większości programów 
Medicaid.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Brak różnorodności 
pozostaje utrzymującym się problemem w dziedzinie zdrowia psychicznego, a ten 
deficyt prowadzi jedynie do dalszego braku dostępu i nieproporcjonalnej opieki dla 
społeczności kolorowych. Inwestowanie w programy edukacyjne i ich rozszerzanie jest 
ważnym krokiem w budowaniu zróżnicowanej kadry pracowników w dziedzinie zdrowia 
psychicznego. Jestem wdzięczny za przywództwo i zaangażowanie na rzecz równości 
wszystkich tych, którzy pracują nad wzmocnieniem pozycji naszych zdolnych studentów 
i umożliwieniem im służenia i działania w swoich społecznościach”.  
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