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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UKOŃCZENIE BUDOWY KOMPLEKSU 
WSPOMAGANYCH MIESZKAŃ NIEDROGIEGO ZAKWATEROWANIA O WARTOŚCI 

82 MLN USD W BROWNSVILLE  
  

W energooszczędnym, nowoczesnym budynku Vital Brookdale położonym w 
centralnym Brooklynie znajduje się 160 mieszkań i przestrzeń wspólna 

przeznaczona na usługi zdrowotne  
  

Jest to pierwszy ukończony budynek w ramach stanowej inicjatywy Vital 
Brooklyn, której celem jest wybudowanie 4000 mieszkań niedrogiego 

zakwaterowania i rozwiązanie problemu nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w centralnym Brooklynie  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś ukończenie budowy kompleksu składającego się 
ze 160 wspomaganych mieszkań niedrogiego zakwaterowania oraz ponad 25 000 stóp 
kwadratowych wspólnej przestrzeni przeznaczonej na usługi zdrowotne w Brownsville 
(Brooklyn). Warta 82 mln USD inwestycja o nazwie Vital Brookdale jest pierwszym z 
dziesięciu obiektów mieszkaniowych niedrogiego zakwaterowania, które mają zostać 
wybudowane w ramach inicjatywy Vital Brooklyn, mającej na celu rozwiązanie problemu 
historycznych nierówności i niedoinwestowania w centralnym Brooklynie.  
  
„Przez długi czas potrzeby mieszkańców centralnego Brooklynu związane ze zdrowiem 
i mieszkaniami pozostawały niezaspokojone, dlatego postanowiliśmy zmienić ten stan 
rzeczy poprzez śmiałe i innowacyjne rozwiązania” – powiedziała gubernator Hochul. 
„W ramach inicjatywy Vital Brooklyn współpracujemy z lokalnymi partnerami, aby 
wybudować więcej mieszkań, poprawić dostęp do opieki zdrowotnej i zapewnić 
mieszkańcom usługi wspomagające, dzięki którym będą mogli godnie żyć. Vital 
Brookdale jest najnowszym przykładem działań mojej administracji na rzecz 
rozszerzenia bazy wysokiej jakości mieszkań niedrogiego zakwaterowania dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Vital Brookdale wpisuje się w realizację celu gubernator Hochul, jakim jest 
wybudowanie dwóch milionów przyjaznych dla klimatu mieszkań do 2030 r. Jest to 
także część szeroko zakrojonych planów mających na celu poprawę sytuacji 
mieszkaniowej pod względem przystępności, sprawiedliwości i stabilności. W budżecie 
stanowym na rok 2023 gubernator zapowiedziała i zapewniła środki na pięcioletni, 



kompleksowy plan mieszkaniowy o wartości 25 mld USD, który przewiduje zwiększenie 
podaży mieszkań poprzez stworzenie lub zachowanie 100 000 lokali niedrogiego 
zakwaterowania w całym stanie Nowy Jork, w tym 10 000 z usługami socjalnymi dla 
grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, a także elektryfikację 
dodatkowych 50 000 mieszkań.  
  
Nowy obiekt jest częścią stanowej inicjatywy Vital Brooklyn o wartości 1,4 mld USD, 
która ma na celu rozwiązanie problemu chronicznych różnic społecznych, 
ekonomicznych i zdrowotnych w szczególnie zagrożonych społecznościach Brooklynu 
poprzez wybudowanie 4000 lokali niedrogiego zakwaterowania.  
  
Położony przy 535 E. 98th St 11212 w dzielnicy Chandler-Waterman kompleks Vital 
Brookdale to siedmiokondygnacyjny budynek ze 160 mieszkaniami, z których 36 to 
mieszkania wspomagane. 10 mieszkań jest przeznaczonych dla młodzieży z rodzin 
zastępczych, a 26 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową. Usługi 
wspomagające na miejscu będą świadczone przez organizację New York 
Foundling. Pomoc dla młodych osób wywodzących się z rodzin zastępczych będzie 
świadczona przez Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin Stanu Nowy Jork (Office of 
Children and Family Services, OCFS) przy udziale zespołu Inicjatywy na rzecz 
mieszkań wspomaganych w stanie Nowy Jork. Świadczeniem usług wspomagających 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową zajmuje się Biuro ds. 
Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork.  
  
W budynku znajdują się 32 kawalerki, 63 mieszkania z jedną sypialnią, 59 mieszkań z 
dwiema sypialniami i sześć mieszkań z trzema sypialniami. Większość mieszkań jest 
przeznaczonych dla gospodarstw domowych o dochodach równych lub niższych niż 
60% średniego dochodu w regionie (Area Median Income, AMI). 26 mieszkań jest 
przeznaczonych dla gospodarstw domowych o dochodach na poziomie 80% AMI.  
  
Na powierzchni 25 000 stóp kwadratowych znajdzie się wspólna przestrzeń 
przeznaczona na działalność zdrowotną. Będą się tam mieścić klinika medyczna 
prowadzona przez Brookdale Hospital, pomieszczenia programu szkoleń zawodowych i 
programu promocji świeżej żywności oraz biura organizacji New York Foundling.  
  
Mieszkańcy mają dostęp do tarasu na piętrze oraz do zagospodarowanych dziedzińców 
z przodu i z tyłu budynku, na których znajdują się wybieg dla psów, plac zabaw oraz 
miejsca do wypoczynku i siedzenia. W całym budynku można bezpłatnie korzystać z 
bezprzewodowego Internetu (zgodnie z celem administracji pani gubernator, jakim jest 
zwalczanie wykluczenia cyfrowego). Dostępne są też wielofunkcyjna świetlica, pokój 
gier, biblioteka/przestrzeń coworkingowa dla mieszkańców, sala fitness, pralnia, 
zamykane lodówki i schowek oraz przechowalnia rowerów.  
  
Budynek został zgłoszony do certyfikatu + 2015 wydawanego przez Amerykański 
Instytut Budynków Pasywnych (Passive House Institute US, PHIUS). Jest to 
międzynarodowy standard budowlany w zakresie maksymalnej efektywności 
energetycznej. Na dachu Vital Brookdale znajduje się system fotowoltaiczny o mocy 



100 kW. Ponadto obiekt wyposażony jest w systemy mechaniczne, izolację i okna o 
wysokiej efektywności, oświetlenie LED, niskoprzepływową armaturę wodną oraz inne 
energooszczędne rozwiązania, które zwiększają komfort, przystępność cenową i 
przyjazność dla środowiska.  
  
W skład zespołu deweloperskiego wchodzą MDG Design + Construction, Smith & 
Henzy Affordable Group oraz New York Foundling.  
  
Finansowanie Vital Brookdale z budżetu stanowego obejmuje 13,9 mln USD w formie 
obligacji zwolnionych z podatków, federalne ulgi podatkowe na budownictwo 
mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach, które wygenerują 32,8 mln USD, oraz 
30,4 mln USD dodatkowej dotacji udzielonej przez Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy 
Społecznej Stanu Nowy Jork. NYSERDA przeznaczy na projekt 300 000 USD z 
Programu budowy nowych budynków wielorodzinnych (Multifamily New Construction 
Program). Przewidziano też ponad 161 000 USD w formie zachęt w ramach inicjatywy 
NY Sun. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork 
sfinansuje usługi wspomagające i dopłaty do czynszu dla 26 mieszkań wspomaganych, 
a Urząd ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork zapewni środki na usługi 
wspomagające i dopłaty do czynszu dla kolejnych 10 lokali z tej grupy.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Przykład Vital Brookdale pokazuje, jak stanowa inicjatywa Vital Brooklyn 
poprawia dostęp do opieki zdrowotnej, wysokiej jakości mieszkań, szkoleń zawodowych 
i usług socjalnych. Dzięki inwestycji o wartości 82 mln USD powstało 160 nowych 
mieszkań niedrogiego zakwaterowania w budynku, który spełnia najwyższe standardy 
zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie zapewnia cenną przestrzeń dla społeczności 
lokalnej oraz służy jako siedziba lokalnych podmiotów zajmujących się opieką 
zdrowotną. Poprzez tego rodzaju wsparcie i nacisk na opiekę zdrowotną rozszerzamy 
bazę bardzo potrzebnych mieszkań i rozwiązujemy problem utrzymujących się od 
dziesięcioleci nierówności w gminach centralnego Brooklynu”.  
  
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork, 
Kerri E. Neifeld, powiedziała: „Cieszymy się, że wraz z innymi agencjami stanowymi i 
naszymi partnerami możemy być częścią projektu Vital Brookdale. 26 mieszkań 
przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością rozwojową zwiększa szanse takich 
osób na znalezienie bezpiecznego i przystępnego cenowo mieszkania w lokalnych 
społecznościach. Dziękujemy gubernator Hochul za konsekwentne działania na rzecz 
rozszerzenia bazy lokali niedrogiego zakwaterowania dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork z niepełnosprawnością rozwojową”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin Stanu Nowy Jork, Sheila J. Poole, 
powiedziała: „Dziękuję gubernator Hochul za to, że w Vital Brookdale znalazły się 
bezpieczne mieszkania niedrogiego zakwaterowania i usługi wspomagające dla 
potrzebujących młodych ludzi. Dzięki tej inwestycji OCFS może długoterminowo 
pomagać młodzieży z rodzin zastępczych w okresie wczesnej dorosłości. Mieszkania i 
finansowanie usług mają ogromne znaczenie dla młodych ludzi wywodzących się z 



rodzin zastępczych. Dom daje poczucie bezpieczeństwa i pewności, które są niezbędne 
na początku nowego, ekscytującego etapu ich życia. Równie ważny jest dostęp do 
kluczowych programów, które pozwolą im lepiej przygotować się na przyszłość”.  
  
Prezes i dyrektor naczelna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen M. Harris, powiedziała: „W imieniu NYSERDA gratuluję zespołowi Vital 
Brookdale oddania do użytku kompleksu mieszkań niedrogiego zakwaterowania, który 
spełnia rygorystyczne standardy budynku pasywnego oraz zapewnia komfort i 
bezpieczeństwo mieszkańcom centralnego Brooklynu. Dzięki instalacji do produkcji 
czystej, odnawialnej energii słonecznej na dachu oraz licznym energooszczędnym 
elementom wewnętrznym i zewnętrznym projekt ten stanowi wzór ekologicznego 
budynku, a jednocześnie jest zgodny z celem gubernator Hochul zakładającym 
wybudowanie 2 milionów przyjaznych dla klimatu mieszkań do roku 2030”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „W mieście Nowy Jork coraz trudniej jest 
znaleźć przystępne cenowo mieszkania, co jest niekorzystne dla dzielnic takich jak 
Brownsville, które w przeszłości były często niedoinwestowane i marginalizowane. Jest 
to ważny pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemu mieszkaniowego w naszym 
stanie, dlatego chcę podziękować gubernator Hochul oraz zespołowi inicjatywy Vital 
Brooklyn za zainwestowanie znaczących środków w budowę mieszkań niedrogiego 
zakwaterowania w takich dzielnicach jak Brownsville”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Yvette D. Clarke, powiedziała: „Zapewnienie 
wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork i ich rodzinom bezpiecznego i ciepłego domu 
jest naszą powinnością jako urzędników państwowych, a także naszym humanitarnym i 
moralnym obowiązkiem, który przez długi czas był zaniedbywany ze szkodą dla 
niezliczonych istnień ludzkich. Na szczęście w ostatnich latach ta tendencja ulega 
zmianie. Projekt Vital Brookdale jest pierwszym z wielu działań, które pomogą znaleźć 
domy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Brooklynu, a także przyczynią się do 
rewitalizacji lokalnych społeczności. Jedynym sposobem na przezwyciężenie wielu 
utrzymujących się przez dekady nierówności, które dotykają nasz stan, jest wykonanie 
koniecznej pracy u podstaw, dlatego z radością obserwuję zaangażowanie gubernator 
Hochul i jej administracji w tę sprawę”.  
  
Senator stanowa Roxanne J. Persaud powiedziała: „Dziękuję Wydziałowi 
Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, Brookdale Hospital, New York 
Foundling i deweloperom za realizację projektu Vital Brookdale. Dzięki niemu w 
dzielnicy Brownsville dostępnych będzie 160 nowych mieszkań, z których większość ma 
być przeznaczona dla gospodarstw domowych o dochodach na poziomie 60% AMI. 
Bardzo mnie cieszy, że prawie jedna czwarta mieszkań będzie oferować dostęp do 
usług wspomagających dla młodzieży z rodzin zastępczych lub osób z 
niepełnosprawnością rozwojową”.  
  
Członkini Zgromadzenia Monique Chandler-Waterman powiedziała: „Projekty takie 
jak Vital Brookdale są kluczowym elementem planu poprawy sytuacji w bogatym 
mieście, które ma za mało mieszkań, w którym 65 591 osób śpi w schroniskach i gdzie 



nie ma usług wspomagających, które pomogłyby najbardziej potrzebującym członkom 
społeczności w uzyskaniu stabilizacji mieszkaniowej. Jest to niezwykle potrzebny 
projekt, który realizuje także cel, jakim jest budowa ekologicznych i przyjaznych dla 
środowiska mieszkań. Inicjatywa Vital Brooklyn, w ramach której powstał budynek Vital 
Brookdale, pokazuje, że w stanie Nowy Jork nie ma rzeczy niemożliwych – trzeba tylko 
chcieć. Pragnę podziękować gubernator Hochul, Biuru ds. Osób z Niepełnosprawnością 
Rozwojową, Urzędowi ds. Usług dla Dzieci i Rodzin, MDG Design and Construction, 
Smith & Henzy Advisory Group oraz New York Foundling za ich działania, które 
doprowadziły do wybudowania przystępnych mieszkań niedrogiego zakwaterowania w 
okolicy, która ich rozpaczliwie potrzebowała. Liczę na realizację kolejnych projektów 
tego rodzaju”.  
  
Burmistrz dzielnicy Brooklyn, Antonio Reynoso, powiedział: „Jedynym sposobem 
na wyjście z kryzysu mieszkaniowego są lokale niedrogiego zakwaterowania, usługi 
wspomagające i inwestycje, które uwzględniają konkretne potrzeby mieszkańców. 
Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu bezprzewodowego, terenom zielonym 
oraz takim udogodnieniom jak sala fitness, pralnia i przechowalnia rowerów, Vital 
Brookdale pomaga nam podnieść standard mieszkań niedrogiego zakwaterowania w 
Brownsville i całym Brooklynie. Dziękujemy naszym partnerom na szczeblu miejskim i 
stanowym za ich ciężką pracę, dzięki której udało się zrealizować projekt Vital 
Brookdale”.  
                               
Dyrektor MDG Design + Construction, Matthew Rooney Jr., powiedział: „Vital 
Brookdale stanie się wzorcem dla przyszłych inwestycji tego typu. Znajdują się tu 
wspólne przestrzenie poświęcone opiece zdrowotnej, piękne tereny zewnętrzne, 
ekologiczna infrastruktura oraz mieszkania, które są nowoczesne, a jednocześnie 
przystępne cenowo. Mieszkańcy Vital Brookdale będą wiedli bezpieczne i produktywne 
życie, a osoby potrzebujące dostępu do usług wspomagających będą mogły z nich 
korzystać dzięki społecznym programom rozwojowym na miejscu. Dziękujemy naszym 
partnerom za realizację tego projektu i działania na rzecz poprawy sytuacji społeczności 
Brownsville”.  
  
Dyrektor i właściciel Smith & Henzy Affordable Group, Timothy Henzy, 
powiedział: „Udana realizacja projektu Vital Brookdale jest wynikiem połączonych 
wysiłków społeczności Brooklynu i władz stanu Nowy Jork. Cieszymy się, że mogliśmy 
współpracować ze społecznością i administracją stanu, aby urzeczywistnić wizję 
ekologicznego budownictwa mieszkaniowego”.  
  
Prezes i dyrektor naczelna New York Foundling, Melanie Hartzog, powiedziała: 
„Jesteśmy wdzięczni administracji stanu za udaną współpracę przy budowie kompleksu 
Vital Brookdale, który jest przeznaczony dla osób i społeczności będących naszymi 
beneficjentami. Nasza organizacja stara się konsekwentnie pomagać młodzieży 
wywodzącej się z rodzin zastępczych i osobom z niepełnosprawnością rozwojową. Vital 
Brookdale jest pierwszym z wielu projektów, które pokazują, że pomoc sąsiadom w 
osiągnięciu pełni możliwości przynosi korzyści wszystkim. Z prawdziwą radością 



obserwujemy, jak nasi podopieczni zyskują pewność siebie, mając do dyspozycji środki 
niezbędne do osiągnięcia prawdziwej niezależności”.  
  
Dyrektor naczelna One Brooklyn Health, LaRay Brown, powiedziała: „Jako 
przedstawicielka One Brooklyn Health bardzo się cieszę z udziału w tym projekcie i 
inicjatywie Vital Brooklyn. Bezpieczne przystępne cenowo mieszkania i dostępna opieka 
zdrowotna są nierozerwalnie związane i nieodłącznie związane ze stabilnością 
ekonomiczną społeczności. Liczymy na dalszą udaną współpracę z partnerami, którzy 
będą świadczyć usługi na rzecz rodzin zamieszkujących ten wspaniały budynek”.  
  
Rewitalizacja Centralnego Brooklynu  
Centralny Brooklyn od dawna boryka się z problemem braku inwestycji i marginalizacji, 
które negatywnie wpływają na dobrostan jego mieszkańców. Wśród mieszkańców 
odnotowuje się wymiernie wyższe wskaźniki problemów zdrowotnych, ograniczonego 
dostępu do zdrowej żywności lub możliwości aktywności fizycznej oraz wysokie 
wskaźniki przemocy i przestępczości. Centralny Brooklyn to także miejsce, w którym 
występują duże dysproporcje ekonomiczne spowodowane bezrobociem, wysokim 
poziomem ubóstwa i niewystarczającym dostępem do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej.  
  
Dziesięć ukończonych i będących w trakcie realizacji projektów budowlanych, które 
zostały wybrane w drodze konkursu, pomoże w osiągnięciu celu inicjatywy Vital 
Brooklyn, jakim jest wybudowanie 4000 mieszkań niedrogiego zakwaterowania w 
Centralnym Brooklynie, obejmujących usługi socjalne, medyczne i społeczne, 
możliwości rekreacyjne i edukacyjne, mieszkania rodzinne oraz mieszkania 
wspomagane.  
  
O Inicjatywie Vital Brooklyn  
Inicjatywa Vital Brooklyn została uruchomiona wiosną 2017 r., aby zająć się szeregiem 
nierówności, które dotykają mieszkańców Brooklynu i stworzyć nowy model rozwoju 
społeczności i dobrego samopoczucia w najbardziej zagrożonych społecznościach 
Brooklynu. Każdy członek Zgromadzenia w Centralnym Brooklynie zwołał Społeczny 
Komitet Doradczy składający się z liderów społeczności, lokalnych ekspertów, 
adwokatów i innych interesariuszy, aby rozważyć unikalne potrzeby i możliwości w 
swoich okręgach oraz opracować długoterminowe rozwiązania. Senatorowie stanowi 
reprezentujący części Centralnego Brooklynu również aktywnie zaangażowali się w ten 
proces. Ogółem na 25 spotkaniach społeczności zgromadziło się blisko 100 kluczowych 
interesariuszy społeczności. RFP dla dziesięciu miejsc zostały wydane w 2018 i 2019 r., 
z partnerami rozwojowymi wybranymi w 2020 roku. Pięć projektów rozpoczęło budowę, 
a pozostałe projekty i etapy rozpoczynają się w ciągu najbliższych kilku lat.  
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