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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE 10,25 MLN USD NA USŁUGI 
POMOCY W WALCE Z UZALEŻNIENIAMI DLA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY 

JORK Z MARGINALIZOWANYCH SPOŁECZNOŚCI  
  

Z budżetu federalnego mają być finansowane mobilne jednostki w całym stanie 
Nowy Jork  

  
Dofinansowanie umożliwi również 15 organizacjom świadczenie usług pomocy 
środowiskowej w mieście Nowy Jork oraz w regionach Southern Tier i Mohawk 

Valley  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przeznaczenie 10,25 mln USD z funduszy 
federalnych na rozszerzenie zakresu usług ograniczania skutków uzależnień dla 
zmarginalizowanych i zagrożonych grup społecznych w całym stanie Nowy Jork. Środki 
w wysokości 5,75 mln USD, administrowane przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób 
z Uzależnieniami Stanu Nowy Jork (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS), przeznaczono na rozwój mobilnych jednostek medycznych, a pozostałe 4,5 
mln USD ma pomóc 15 organizatorom w tworzeniu jednostek pomocy środowiskowej, 
które będą pracować z grupami mającymi utrudniony dostęp do różnych form opieki.  
 
„Moja administracja będzie nadal wykorzystywać wszelkie dostępne narzędzia, aby 
pomóc osobom zmagającym się z uzależnieniami i ograniczyć rosnącą liczbę 
przypadków przedawkowań w społecznościach w całym stanie” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Ogłoszone dziś 10,25 mln USD pomoże sfinansować te kluczowe 
usługi i zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork wsparcie oraz środki, które pomogą 
im przerwać błędne koło uzależnienia”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami Stanu Nowy Jork, 
Chinazo Cunningham, powiedziała: „Każda osoba ma inne potrzeby i cele związane 
z leczeniem. OASAS stara się wyjść naprzeciw tym osobom, gdziekolwiek się znajdują, 
i zaoferować im wszelką możliwą pomoc w realizacji tych celów. Nowe mobilne 
jednostki medyczne i działania terenowe pozwolą nam dotrzeć do grup wysokiego 
ryzyka, nawiązać kontakt z większą liczbą osób uzależnionych i zapewnić im potrzebne 
wsparcie”.  
  
Mobilne jednostki medyczne  



  
Wszystkie jednostki mobilne będą oferować usługi badań wstępnych i planowania 
terapii, podawania leków i obserwacji skutków, badań toksykologicznych, a także inne 
usługi medyczne. Utworzenie mobilnych jednostek medycznych było możliwe dzięki 
zmianie przepisów Amerykańskiej Agencji do Walki z Narkotykami (Drug Enforcement 
Administration, DEA), która umożliwiła prowadzenie tego rodzaju działalności przez 
istniejące podmioty zajmujące się leczeniem.  
  
Środki na finansowanie nowych jednostek pochodzą z federalnego grantu na rzecz 
walki ze stanowym kryzysem opioidowym (State Opioid Response Grant), który jest 
zarządzany wspólnie przez Research Foundation for Mental Hygiene i OASAS. 
Następujące podmioty otrzymają po 550 000 USD na utworzenie nowych mobilnych 
jednostek medycznych:  
  
Miasto Nowy Jork  

• PROMESA, Inc. (Bronx)  
• PROMESA, Inc. (Kings)  
• West Midtown Management Group, Inc., działająca pod nazwą West 

Midtown Medical Group  
  
Western NY  

• PROMESA, Inc. (Chautauqua)  
• PROMESA, Inc. (Erie)  

  
Mid-Hudson  

• Cornerstone Family Healthcare  
  
Poniższe podmioty otrzymają 350 000 USD na wsparcie rozwoju mobilnych jednostek 
medycznych. W tym roku otrzymały one już 200 000 USD na tę inicjatywę.  
  
Capital Region  

• PROMESA, Inc.  
  
Central NY  

• Helio Health, Inc.  
  
Finger Lakes  

• Szpital Strong Memorial  
  
Mohawk Valley  

• Helio Health, Inc.  
  
Miasto Nowy Jork  

• Vocational Instruction Project (VIP) Community Services, Inc.  
  
North Country  



• Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.  
  
Southern Tier  

• Ithaca Alpha House Center Inc. działająca pod nazwą Cayuga Addiction 
Recovery Services  

  
Western NY  

• BestSelf Behavioral Health, Inc.  
  
Usługi pomocy środowiskowej  
  
Oprócz finansowania jednostek mobilnych, fundusze federalne zostaną przeznaczone 
na rozszerzenie zakresu usług ograniczania skutków uzależnień w dzielnicach Harlem, 
West Midtown, Lower East Side i Bronx w Nowym Jorku, a także w różnych gminach w 
regionach Southern Tier i Mohawk Valley. W ramach tej inicjatywy pracownicy terenowi 
będą odwiedzać miejsca, w których gromadzą się grupy wysokiego ryzyka – takie jak 
parki czy obozowiska osób w kryzysie bezdomności – aby oferować profilaktykę i 
edukację w zakresie przedawkowań, wydawać i przepisywać nalokson, prowadzić 
działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego seksu i leczenia chorób przenoszonych 
drogą płciową oraz informować o dostępności innych usług.  
  
Inicjatywa ta jest częścią działań OASAS mających na celu rozszerzenie zakresu usług 
ograniczania skutków uzależnień w całym stanie Nowy Jork. Ograniczanie skutków 
uzależnień obejmuje łatwy dostęp do leczenia zaburzeń związanych z zażywaniem 
opioidów oraz innych usług medycznych, usług wsparcia opartych na osobistych 
doświadczeniach, a także informowanie o innych usługach, takich jak wizyty kontrolne 
w ramach pełnego cyklu opieki.  
  
Środki na tę inicjatywę pochodzą z federalnego grantu ramowego na profilaktykę 
i leczenie uzależnień (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant). 
Podmioty mające jedną placówkę otrzymają do 250 000 USD, a podmioty z dwiema 
placówkami – do 400 000 USD.  
  
Podmioty z jedną placówką:  
  
Miasto Nowy Jork  

• Promesa Inc.  
• BOOM! Zdrowie  
• Bowery Residents Committee, Inc.  
• National Harm Reduction Coalition  
• Upper Manhattan Mental Health Center  
• Housing Works  
• Odyssey House  
• Samaritan Daytop Village  
• St. Ann's Corner of Harm Reduction  
• Vocational Instruction Project Community Services, Inc.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0


  
Podmioty z dwiema placówkami:  
  
Miasto Nowy Jork  

• Exponents, Inc.  
• Harlem United Community AIDS Center  
• OnPoint NYC  
• Services for the Underserved, Inc.  

  
Southern Tier/Mohawk Valley  

• The REACH Project, Inc.  
  
Senator Charles E. Schumer powiedział: „Stan Nowy Jork znajduje się na pierwszej 
linii frontu kryzysu opioidowego, a te środki pomogą nam działać w samym sercu tej 
epidemii, zwiększając dostęp do opieki, zapewniając wsparcie w powrocie na łono 
społeczeństwa i ratując życie wielu ludziom. Potrzebujemy kompleksowego podejścia: 
skuteczniejsze izolowanie, zapobieganie, leczenie i rehabilitacja pozwolą zablokować 
przepływ narkotyków i pomagać osobom cierpiącym z powodu uzależnienia. Dlatego 
jestem dumny, że mogę dziś przekazać te fundusze. Walczyłem o rekordowe 
zwiększenie środków na usługi ograniczania skutków uzależnień w ustawach 
pomocowych związanych z COVID i będę nadal walczył o kolejne środki na te programy 
federalne, aby pomóc stanowi Nowy Jork poradzić sobie z kryzysem opioidowym 
spowodowanym zażywaniem fentanylu”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Przez lata w naszej polityce 
walki z epidemią przedawkowań brakowało kluczowego elementu: szerokiego dostępu 
do leczenia. Od dawna walczę o poprawę sytuacji członków marginalizowanych grup 
społecznych, wprowadzając ważne ustawy, takie jak Ustawa o promowaniu leczenia 
uzależnień (Mainstreaming Addiction Treatment Act) i Ustawa o świadczeniach 
Medicaid dla byłych osadzonych (Medicaid Reentry Act), a także inicjując działania na 
rzecz finansowania federalnego grantu blokowego na profilaktykę i leczenie uzależnień. 
Mimo że wciąż jest wiele do zrobienia w zakresie usprawnienia systemu leczenia i 
ograniczania skutków uzależnień, jestem dumny z tej pracy i dziękuję wszystkim 
stronom zaangażowanym w świadczenie pomocy społecznościom stanu Nowy Jork”.  
  
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 pracuje nad 
rozszerzeniem dostępu 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. 
Usługi te są obecnie świadczone w wielu miejscowościach w całym stanie i pomagają 
mieszkańcom w uzyskaniu dostępu do opieki bliżej miejsca zamieszkania.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą 
znaleźć pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy i dostępny 7 dni w 
tygodniu numer HOPEline 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) lub wysyłając SMS o 
treści HOPENY (kod 467369).  
 
Informacje o dostępnych programach terapii uzależnień, w tym o możliwościach 
uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych i dostępnej detoksykacji oraz leczeniu 
szpitalnym, rezydencyjnym i ambulatoryjnym można znaleźć pod 
adresem FindAddictionTreatment.ny.gov lub na stronie internetowej NYS OASAS.  
  
Jeśli Ty, lub ktoś z Twoich bliskich, doświadczyliście trudności w związku z leczeniem 
lub potrzebujecie pomocy w złożeniu odwołania od decyzji o odrzuceniu wniosku, 
skontaktuj się z infolinią CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 lub wysyłając e-
mail.  
  

###  
  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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