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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 35 MLN USD NA
REALIZACJĘ PROJEKTÓW MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH
Zapytanie ofertowe dotyczące finansowania w ramach inicjatywy na rzecz
mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork
Dotacje na pokrycie kosztów operacyjnych dla 1400 mieszkań wspomaganych w
całym kraju
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś udostępnienie 35 mln USD funduszy na
zapewnienie usług wspomagających dla projektów przystępnych cenowo mieszkań w
całym stanie. Siódma edycja finansowania w ramach Inicjatywy na rzecz mieszkań
wspomaganych w stanie Nowy Jork (Empire State Supportive Housing Initiative,
ESSHI) pomoże w pokryciu kosztów operacyjnych dla 1400 mieszkań wspomaganych,
które przyczyni się do zmniejszenia niestabilności mieszkaniowej wśród grup
społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji w stanie Nowy Jork.
„Mieszkania wspomagane to kluczowy element naszych działań na rzecz budowania
społeczności integracyjnych i zapewnienia wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork
bezpiecznego, przystępnego cenowo miejsca, które mogą nazwać domem”,
powiedziała gubernator Hochul. „Ogłoszone dziś finansowanie w ramach Inicjatywy
na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork będzie miało decydujące
znaczenie dla zajęcia się podstawowymi przyczynami niestabilności mieszkaniowej i
podniesienia poziomu życia naszych znajdujących się w trudnej sytuacji i
zmarginalizowanych grup społecznych”.
Stanowy Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH) – główna
agencja odpowiedzialna za zamówienia w ramach tej inicjatywy – opublikowała dziś
zapytanie ofertowe dotyczące finansowania Inicjatywy na rzecz mieszkań
wspomaganych w stanie Nowy Jork, zarządzanej przez międzyagencyjną grupę
roboczą złożoną z ośmiu agencji stanowych obsługujących mieszkańców stanu Nowy
Jork znajdujących się w trudnej sytuacji. Inicjatywa ta zapewnia fundusze operacyjne
dla dostawców usług wspomagających skierowanych do bezdomnych weteranów i ich
rodzin; ofiar przemocy domowej; seniorów lub schorowanych osób w podeszłym wieku;
młodych dorosłych po doświadczeniu kary więzienia, bezdomności lub opieki
zastępczej; przewlekle chorych osób i rodzin; osób z niepełnosprawnością intelektualną

lub rozwojową; osób powracających do społeczeństwa po pobycie w więzieniu; oraz
osób żyjących z wirusem HIV lub chorobą AIDS, poważną chorobą psychiczną i/lub
problemami z nadużywaniem substancji.
Koszty usług i finansowania operacyjnego niezbędnego do prowadzenia mieszkań
wspomaganych nie mogą przekroczyć 25 000 USD na lokal rocznie. Od
wnioskodawców oczekuje się zabezpieczenia oddzielnego finansowania kapitałowego
na sfinansowanie opracowania i budowy ich projektu mieszkaniowego.
Finansowanie przyznane w ramach tej inicjatywy może zostać przeznaczone na
zapewnienie wsparcia w opłacie czynszu i usług dla kwalifikujących się populacji
docelowych, aby zapewnić im stabilność mieszkaniową. Dozwolone sposoby
wykorzystania obejmują dopłaty do czynszu i inne koszty związane z zajmowaniem
mieszkania; usługi lub personel do identyfikacji i lokalizacji osób kwalifikujących się,
które potrzebują mieszkania; usługi w zakresie podstawowej i behawioralnej opieki
zdrowotnej; zatrudnienie i szkolenia zawodowe; pomoc edukacyjną, rozwój umiejętności
rodzicielskich i wsparcie; pomoc w opiece nad dziećmi, doradztwo i interwencję
kryzysową; usługi dla dzieci, w tym wsparcie edukacyjne, usługi wspomagające i
doradztwo; oraz koszty związane z usługami, dzięki którym osoby i rodziny mogą
zachować stabilne miejsce zamieszkania.
Badania wykazały, że stałe mieszkania wspomagane zmniejszają zapotrzebowanie na
miejsca w schroniskach, łóżka szpitalne, izby przyjęć, więzienia i areszty, a ponadto
mają pozytywny wpływ na zatrudnienie, frekwencję w szkołach oraz samopoczucie
psychiczne i fizyczne. Projekty mieszkań wspomaganych mogą również pozytywnie
wpływać na poszczególne dzielnice poprzez budowę nowych lub renowację istniejących
budynków.
Inicjatywa na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork jest ważnym
elementem odważnego planu gubernator Hochul, aby zapewnić bardziej przystępne
cenowo, sprawiedliwe i stabilne mieszkania. W przyjętym budżecie stanowym na rok
2023 gubernator zapewniła środki na nowy, pięcioletni, kompleksowy plan
mieszkaniowy o wartości 25 mld USD, który przewiduje zwiększenie podaży mieszkań
poprzez stworzenie lub modernizację 100 000 mieszkań niedrogiego zakwaterowania w
całym stanie Nowy Jork, w tym 10 000 z usługami wspomagającymi dla grup
społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, a także elektryfikację dodatkowych
50 000 mieszkań.
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork, dr Ann Sullivan,
powiedziała: „Program ESSHI i zaangażowanie gubernator Hochul w budowę
mieszkań wspomaganych umożliwiły stworzenie nowych możliwości dla tysięcy osób i
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Mieszkania wspomagane stanowią potężny
zasób, dzięki któremu ludzie mogą prowadzić produktywne, pomyślne i
satysfakcjonujące życie w ich własnych domach i społecznościach, dlatego w OMH
jesteśmy dumni, że możemy dołączyć do naszych partnerów w rządzie stanowym, aby
zaoferować im tę możliwość finansowania”.

Komisarz Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, Mary T. Bassett, powiedziała:
„Dostęp do przystępnych cenowo i wspomaganych mieszkań nie tylko poprawia jakość
życia mieszkańców stanu Nowy Jork, bezpośrednio wpływa również na ich zdrowie,
wielu z nich umożliwiając wyjście z bezdomności i rozpoczęcie życia w stałych
mieszkaniach w społeczności”. To kolejny dowód na zaangażowanie gubernator Hochul
we wspieranie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w stanie Nowy Jork,
poprzez budowanie przystępnych cenowo mieszkań, z usługami wspomagającymi na
miejscu. Dzięki realizacji Inicjatywy na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy
Jork promujemy sprawiedliwość społeczną i dobrobyt ekonomiczny dla wszystkich jego
mieszkańców”.
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork,
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Mieszkania wspomagane stwarzają rodzinom i
poszczególnym osobom możliwość osiągnięcia stabilnego i zdrowego życia w wybranej
przez siebie okolicy i w domu, który mogą nazwać swoim własnym. W ramach
zakończonej sukcesem 7. edycji inicjatywy na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie
Nowy Jork udostępnione zostanie 35 mln USD na pomoc dla kolejnych 1400
gospodarstw domowych. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu gubernator Hochul w
walkę z bezdomnością i brakiem bezpieczeństwa mieszkaniowego, będziemy nadal
budować i chronić przystępne cenowo osiedla, które przyczyniają się do tworzenia
silniejszych i bardziej sprawiedliwych społeczności”.
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością Stanu
Nowy Jork, Daniel W. Tietz, powiedział: „Gubernator Hochul uznaje, że do
zapewnienia mieszkań dla osób, które doświadczyły bezdomności potrzeba czegoś
więcej niż tylko murów budynku, a Inicjatywa na rzecz mieszkań wspomaganych w
stanie Nowy Jork ma fundamentalne znaczenie w realizacji tych działań. Połączenie
mieszkania i usług wspomagających może pomóc ustabilizować życie niektórych z
naszych znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkańców stanu Nowy Jork, dając im
nową nadzieję i szansę na lepsze życie”.
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork,
Kerri Neifeld, powiedziała: „Inicjatywa gubernator na rzecz mieszkań wspomaganych
w stanie Nowy Jork nadal zapewnia istotne możliwości dla jego mieszkańców z
zaburzeniami rozwojowymi do niezależnego życia, jednocześnie zapewniając im
pomoc, której potrzebują. Z każdym rokiem rozszerzania tego programu, więcej osób
jest może zrealizować swoje marzenie o posiadaniu własnego lokum. Biuro ds. Osób z
Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork (Office for People With
Developmental Disabilities, OPWDD) z przyjemnością ponownie wspiera tę inicjatywę w
tym roku, aby zaoferować nadzieję, poczucie dumy i satysfakcji jeszcze większej liczbie
mieszkańców stanu Nowy Jork z niepełnosprawnością rozwojową, którzy dzięki takiemu
wsparciu mogą mieszkać we własnym domu i uczestniczyć w życiu swojej
społeczności”.

Dyrektor wykonawcza Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy
Jork, Kelli Owens, powiedziała: „Przemoc domowa jest główną przyczyną
bezdomności kobiet i dzieci w Stanach Zjednoczonych. Pozbawione dostępu do
bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, ofiary przemocy na tle płciowym często
muszą wybierać między bezdomnością, a dalszym życiem pełnym nadużyć. Inicjatywa
na rzecz mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork odpowiada na tę krytyczną
potrzebę i stwarza szansę dla większej liczby ofiar na powrót do normalności. To dla
mnie ogromny zaszczyt, że mogę działać w imieniu gubernator, która rozumie
zależność między stabilnością mieszkaniową a przemocą ze względu na płeć i wspiera
inicjatywy skoncentrowane na ocalałych, które na pierwszym miejscu stawiają swoje
bezpieczeństwo”.
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami w stanie Nowy
Jork, Chinazo Cunningham, powiedział: „Posiadanie stabilnego i bezpiecznego
miejsca, które można nazwać domem, jest niezwykle ważne dla osób dotkniętych
zaburzeniem używania substancji, dlatego jestem wdzięczny za zaangażowanie
gubernator Hochul w tworzenie większej liczby mieszkań wspomaganych w całym
stanie Nowy Jork. Dzięki tym nowym lokalom więcej mieszkańców stanu Nowy Jork
będzie miało dostęp do usług, których potrzebują, aby zadbać o swoje zdrowie”.
Komisarz Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork, Sheila J.
Poole, powiedziała: „Młodzi ludzie potrzebują stabilnego mieszkania, aby odnieść
sukces w życiu, niezależnie od tego, czy uprzednio byli bezdomni, opuszczają system
opieki zastępczej, czy też powracają do społeczności po umieszczeniu w zakładzie
karnym dla osób nieletnich. Bezpieczne i wspomagane mieszkania zapewniają młodym
ludziom bezpieczeństwo, którego potrzebują, aby mogli skupić się na zdobywaniu
wykształcenia, zatrudnienia lub możliwości zawodowych, co pozwoli im prowadzić
produktywne i zdrowe życie”.
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