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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 2,3 MLN USD 
DOFINANSOWANIA NA USŁUGI LECZENIA UZALEŹNIEŃ  

   
Finansowanie utworzenia czterech koalicji prewencyjnych w mieście Nowy Jork; 
poprawa usług transportowych w zakresie leczenia w regionie Western New York 

i Finger Lakes  
   

Dotacje na rozbudowę wiodącego w kraju systemu opieki w zakresie uzależnień w 
stanie Nowy Jork   

  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie 2,3 mln USD na dofinansowanie 
działań prewencyjnych w zakresie leczenia uzależnień oraz zwiększenie dostępu do 
usług transportowych w zakresie leczenia. Fundusze te, administrowane przez Biuro ds. 
Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and Supports, 
OASS), pomogą w utworzeniu czterech koalicji prewencyjnych w mieście Nowy Jork i 
wzmocnieniu niemedycznych usług transportowych dla osób mających trudności z 
dostępem do leczenia uzależnień w regionie Western New York i Finger Lakes.   
 
„Rozwiązanie problemu uzależnień w stanie Nowy Jork wymaga skoordynowanego 
podejścia w skali całego kraju, aby zapewnić ludziom pomoc, której potrzebują”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Środki te pomogą lepiej zaangażować narażone na 
zagrożenia społeczności w mieście Nowy Jork, zapewniając jednocześnie transport 
osobom, które w przeciwnym razie nie miałyby dostępu do leczenia w regionie Western 
New York i Finger Lakes – wspierając naszą ofertę wiodących w kraju usług leczenia 
uzależnień”.   
   
Dofinansowanie zapewni łącznie 1,8 mln USD na utworzenie czterech koalicji na rzecz 
profilaktyki uzależnień w mieście Nowy Jork, aby lepiej zaangażować narażone na 
zagrożenia populacje i odizolowane społeczności w opracowywanie i wdrażanie zmian 
środowiskowych i strategii profilaktycznych. Będą one rozwijać kulturowo odpowiednie i 
dostosowane do potrzeb inicjatywy prewencyjne dla społeczności i populacji o 
niewystarczająco rozwiniętej strukturze.   
   
Administrowany przez Archidiecezję NYProgram Prewencji Nadużywania Narkotyków 
(Archdiocese of NY Drug Abuse Prevention Program) w hrabstwie Bronx, firma CAMBA 



Inc. w hrabstwie Kings, firma EImcor Youth & Adult Activities, Inc. w hrabstwie Queens 
oraz Staten Island Partnership for Community Wellness, Inc. w hrabstwie Richmond 
otrzymają po 450 000 USD w ciągu trzech lat na utworzenie koalicji prewencyjnej. 
Fundusze na te dotacje zostały zapewnione w ramach dodatkowego federalnego grantu 
ramowego na profilaktykę i leczenie uzależnień (Substance Abuse Prevention and 
Treatment Block Grant) i są administrowane przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób 
z Uzależnieniami.  
   
Ponadto w ramach tej inicjatywy około 500 000 USD zostanie przeznaczonych na 
finansowanie przez władze stanu dwóch programów pilotażowych, których celem jest 
zwiększenie usług transportowych dla osób będących w trakcie aktywnego leczenia lub 
powrotu do zdrowia, którym brakuje środków na dojazd do tych usług. Organizacja 
Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc. w regionie Finger Lakes 
otrzyma 249 900 USD, zaś organizacja Save the Michaels of the World w regionie 
Western New York otrzyma 250 000 USD.   
   
Przyznane dotacje pozwolą na sfinansowanie różnych potrzeb transportowych, w tym 
zajęć rekreacyjnych, które mogą zwiększyć więzi społeczne lub dobrostan emocjonalny, 
wsparcie w procesie zdrowienia, interakcje z rówieśnikami, formalne lub nieformalne 
grupy wzajemnego wsparcia, takie jak szkolenie w zakresie samokontroli i powrotu do 
zdrowia (Self Management and Recovery Training, SMART) oraz spotkania 
Anonimowych Alkoholików lub Anonimowych Narkomanów, a także przejazdy na 
leczenie lub usługi związane z ograniczaniem szkodliwych skutków lub do dostawców 
usług. Dane i informacje uzyskane w ramach tego programu będą podstawą do dalszej 
ekspansji tych usług transportowych w całym stanie.   
   
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedział: „Wychodzenie naprzeciw ludziom, gdziekolwiek są i 
zapewnienie pełnego dostępu do różnych rodzajów pomocy jest jedną z podstawowych 
idei naszej pracy. Dzięki środkom finansowym przeznaczonym na wzmocnienie 
profilaktyki, leczenia, redukcji szkód i wsparcia w zakresie powrotu do zdrowia w całym 
stanie Nowy Jork, umożliwiamy ludziom znalezienie potrzebnych im usług, dlatego z 
niecierpliwością czekam na wiele korzyści, jakie przyniosą te nowe programy”.   
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Każdego dnia tracimy 
kolejnych bliskich z powodu choroby, jaką jest uzależnienie. Pomimo pogłębiającej się 
epidemii przedawkowania w naszym kraju, dostęp do ratującego życie leczenia 
pozostaje poza zasięgiem Amerykanów, którzy najbardziej go potrzebują. Od lat 
pracuję nad poprawą i rozszerzeniem dostępu do leczenia, w tym poprzez moją ustawę 
o głównym nurcie leczenia uzależnień (Mainstreaming Addiction Treatment Act) oraz 
nad zwiększeniem funduszy federalnych na granty blokowe w zakresie zapobiegania i 
leczenia uzależnień, które zapewniają krytyczne fundusze na prewencję, powrót do 
zdrowia i leczenie. Jestem wdzięczny wszystkim tym, których niezachwiane 
przywództwo i orędownictwo nieustannie przynoszą nadzieję i wskazują drogę tym, 
którzy zmagają się z problemami”.  
  



Pod przewodnictwem gubernator Hochul, stan Nowy Jork wprowadził radykalne, 
wielotorowe podejście do problematyki przedawkowania substancji i stworzył wiodący 
w skali kraju program opieki nad osobami uzależnionymi, obejmujący pełną profilaktykę, 
leczenie i usługi w zakresie ograniczania szkodliwych skutków. Administracja stanu 
Nowy Jork poszerza również dostęp do tradycyjnych usług, w tym usług pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego 
i dziennego, a także leków stosowanych w leczeniu uzależnień, leczenia mobilnego 
oraz usług transportowych.   
   
W 2016 r. gubernator Hochul należała do Grupy Zadaniowej Stanu Nowy Jork ds. 
Heroiny i Opioidów (New York State Heroin and Opioid Task Force), która zaleciła 
utworzenie nowych, nietradycyjnych usług, w tym ośrodków powrotu do zdrowia, klubów 
młodzieżowych, poszerzyła pule grup wsparcia i ośrodków otwartego dostępu, 
zapewniających natychmiastowe oceny stanu i skierowania do odpowiedniej opieki. Od 
tego czasu proponowane rozwiązania zostały wprowadzone w wielu miejscowościach 
w całym stanie i pomagają ludziom w potrzebie uzyskać dostęp do opieki bliżej ich 
miejsca zamieszkania.   
   
Mieszkańcy stanu nowy Jork zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą 
znaleźć pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy, całotygodniowy numer 
HOPEline 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) lub wysyłając SMS o treści HOPENY 
(krótki kod 467369).  
 
Dostępne leczenie uzależnień, w tym leczenie kryzysowe/detoks, leczenie stacjonarne, 
domowe lub ambulatoryjne można znaleźć korzystając z wyszukiwarki możliwości 
leczenia w ramach NYS OAS na stronie FindAddictionTreatment.ny.gov lub za 
pośrednictwem strony internetowej NYS OASAS.  
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyliście trudności w związku z leczeniem 
bądź potrzebujecie pomocy w złożeniu odwołania od odrzuconego wniosku, 
zapraszamy do skorzystania z infolinii CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 
lub napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.   
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