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GUBERNATOR HOCHUL POWOŁUJE KOMITET DORADCZY INTERESARIUSZY W 
RAMACH PRZYJĘTEGO W STANIE NOWY JORK GENERALNEGO PLANU NA 

RZECZ STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA  
  

Rada ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia się Społeczeństwa korzysta z 
pomocy 28 ekspertów w zakresie polityki, wsparcia, infrastruktury i usług 

zdrowotnych przyjaznych dla osób starszych  
  
Ekspertyzy członków komisji wesprą proces tworzenia zdrowych, integracyjnych 

społeczności dla starzejących się mieszkańców stanu Nowy Jork  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś skład komitetu składającego się z interesariuszy, 
którego zadaniem jest doradzanie Radzie ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia 
się Społeczeństwa (Master Plan for Aging Council), której zadaniem jest opracowanie 
pierwszego w historii stanu Generalnego Planu na rzecz Starzenia się Społeczeństwa 
(Master Plan for Aging, MPA), aby zapewnić starszym mieszkańcom stanu Nowy Jork 
zdrowe, satysfakcjonujące życie, przy jednoczesnym godnym i niezależnym starzeniu 
się. 28 członków Komitetu Doradczego Interesariuszy będzie służyć swoją wiedzą na 
temat polityki przyjaznej dla osób starszych, wsparcia i usług zdrowotnych, aby 
wspierać Radę ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia się Społeczeństwa w 
opracowywaniu kompleksowej mapy drogowej w celu zaspokojenia społeczno-
ekonomicznych potrzeb wszystkich pokoleń mieszkańców stanu Nowy Jork w miarę ich 
starzenia się.  
  
„Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na to, by starzeć się w swojej 
społeczności z godnością i niezależnością”, powiedziała gubernator Hochul. „Wkład 
zapewniony przez tych interesariuszy nakreśli ramy dla Generalnego Planu na rzecz 
Starzenia się Społeczeństwa i będzie stanowił punkt odniesienia dla naszych wysiłków, 
aby zapewnić starzejącym się mieszkańcom stanu Nowy Jork dostęp do wysokiej 
jakości opieki długoterminowej w zdrowych, dynamicznych społecznościach, w których 
mogą się rozwijać”.  
  
Komitet doradczy złożony z interesariuszy zapewni, że wiodący eksperci i 
przedstawiciele społeczeństwa będą mieli znaczący wkład w stworzenie planu i 
ostatecznie pomogą ustanowić wytyczne dla polityki przyjaznej dla osób starszych, aby 
zapewnić nowe możliwości dla mieszkańców stanu Nowy Jork w każdym wieku. Wśród 



przedstawicieli komitetu są m.in. dostawcy usług zdrowotnych i wspomagających, 
konsumenci, nieformalni opiekunowie, osoby starsze – szczególnie te ze społeczności 
doświadczających nierówności, firmy oferujące plany zdrowotne, organizacje 
pracownicze i społeczne, pracodawcy, eksperci ds. starzenia się oraz naukowcy.  
  
Zadaniem komitetu jest przeanalizowanie podczas serii sesji skupiających 
interesariuszy informacji zwrotnych i wkładu ze strony ekspertów w poszczególnych 
dziedzinach. Ponadto w nadchodzących miesiącach członkowie komitetu wezmą udział 
w regionalnych sesjach konsultacyjnych, dających możliwość bezpośredniego 
spotkania ze społeczeństwem w celu omówienia kwestii publicznych, które są dla niego 
ważne, jak również proponowanych rozwiązań.  
  
W zeszłym miesiącu gubernator Hochul podpisała Rozporządzenie wykonawcze 
ustanawiającą Radę ds. Generalnego Planu na rzecz Starzenia się Społeczeństwa i 
zleciła jej zebranie informacji od interesariuszy w celu opracowania wytycznych 
dotyczących budowania zdrowych, przyjaznych dla życia społeczności, które oferują 
szereg możliwości osobom starszym. Przewodniczącym rady jest zastępca Komisarza 
Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork ds. Starzenia się i Opieki Długoterminowej, 
Adam Herbst, wiceprzewodniczącym jest dyrektor Urzędu ds. Osób Starszych, Greg 
Olsen, a członkami są odpowiedni komisarze i dyrektorzy agencji stanowych.  
  
Rada nakreśliła ramy składu komitetu interesariuszy na spotkaniu inauguracyjnym na 
początku tego miesiąca. W skład Komitetu Doradczego Interesariuszy wchodzą:  
  

Jessica Bacher  Pace Land Use Law Center  

Stephen Berger  Odyssey Partners  

Dr. Jo Ivey Boufford  Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, NYU  

Dr. Thomas Caprio  Finger Lakes Geriatric Education Center  

Ann Marie Cook  LifeSpan of Greater Rochester  

Sara Czaja, PhD  New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine  

Emma DeVito  VillageCare  

Ruth Finkelstein, PhD  Brookdale Center for Healthy Aging  

Dr. Linda Fried  Columbia University, Mailman School of Public Health  

Doris Green  New York State Caregiving & Respite Coalition  

Kathryn Haslanger  Jewish Association Serving the Aging  

Linda James  Former Kinship Caregiver  

Stuart C. Kaplan  Selfhelp Community Services  

Scott LaRue  ArchCare  

Stephanie Lederman  American Federation for Aging Research  

Lora Lee La France  St. Regis Mohawk Office for the Aging  

Raj Mehra  Sage  

George Nicholas  African American Health Equity Task Force  
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Allison Nickerson  LiveOn NY  

Karen Nicolson  Center for Elder Law and Justice  

Wade Norwood  Common Ground Health  

Nora Obrien-Suric  Health Foundation for Western and Central New York  

James O'Neal  AARP New York  

Dennis Rivera  Former Chairman of Medicaid Re-Design Team  

Dan Savitt  VNS Health  

Helen Schaub  1199/SEIU  

Timothy Seymour  Herkimer County Dept. of Social Services  

Pat Wang  Healthfirst  

  
Komisarz Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała: „Pragnę podziękować gubernator Hochul za wykorzystanie długiej historii 
stanu w zakresie zapewnienia szerokiej gamy usług i wsparcia związanych z opieką 
długoterminową poprzez pracę nad stworzeniem pierwszego w stanie Generalnego 
Planu na rzecz Starzenia się Społeczeństwa. Powołanie tego Komitetu Doradczego 
pozwoli zrealizować naszą wizję systemu opieki długoterminowej, który jest niedrogi, 
dostępny i zdolny do zaspokojenia szczególnych potrzeb i oczekiwań każdej osoby, 
której służy”.  
  
Dyrektor Urzędu ds. Osób Starszych w stanie Nowy Jork, Greg Olsen, powiedział: 
„Stan Nowy Jork od dawna jest liderem w koordynowaniu polityki przyjaznej dla osób 
starszych w ramach programów i polityk agencji stanowych, od tworzenia infrastruktury 
społecznej przyjaznej dla osób starszych po wsparcie zdrowia psychicznego, rozwoju 
gospodarczego w kierunku usług świadczonych na poziomie społeczności lokalnych i 
dziesiątków innych powiązanych obszarów. Dzięki gubernator Kathy Hochul, realizacja 
Generalnego Planu na rzecz Starzenia się Społeczeństwa charakteryzuje się 
bezprecedensowym poziomem koordynacji, wspierając ekspertów w różnych grupach 
wiekowych do pracy nad mapą drogową nowych możliwości dla mieszkańców stanu 
Nowy Jork w miarę starzenia się, uznając, że społeczności przyjazne dla osób 
starszych to społeczności, które wspierają całą rodzinę, niezależnie od wieku jej 
członków”.  
  
Zastępca Komisarza Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork ds. Starzenia się i 
Opieki Długoterminowej, Adam Herbst, powiedział: „Gubernator Hochul zezwoliła 
nam zbudowanie systemu wsparcia dla osób starszych, który będzie skuteczny, 
wydajny i przejrzysty. Dzięki realizacji Generalnego Planu na rzecz Starzenia się 
Społeczeństwa, Urząd ds. Osób Starszych i Opieki Długoterminowej (Office 
of Aging and Long-Term Care, OALTC) będzie współpracować z Komitetem Doradczym 
Interesariuszy, aby uwzględnić potrzeby jednostki w ramach podejmowanych działań na 
rzecz zapewnienia dobrostanu starzejących się mieszkańców stanu Nowy Jork. 
Generalny Plan na rzecz Starzenia się Społeczeństwa daje nam możliwość 
przeanalizowania wzajemnych relacji pomiędzy takimi czynnikami jak rynek pracy, 



mieszkalnictwo, historyczne nierówności i wsparcie rodziny w tworzeniu systemu 
starzenia się, który działa z korzyścią dla wszystkich”.  
  
Gubernator Hochul nadal przewodzi pod względem podejmowanych inicjatyw mających 
na celu zbudowanie bardziej przyjaznego dla osób starszych stanu Nowy Jork, który 
został wyznaczony jako pierwszy przyjazny dla osób starszych stan w kraju przez 
AARP i Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2017 roku. 
W tegorocznym budżecie przewidziano 181,5 mln USD w ramach funduszy stanowych i 
114,9 mln USD w ramach środków federalnych na realizowane przez Urząd ds. Osób 
Starszych programy wspierające niezależność seniorów żyjących w stanie Nowy Jork i 
ich opiekunów.  
  
Gubernator Hochul współpracowała również z Legislaturą stanową, aby zwiększyć 
uprawnienia osób starszych w zakresie dostępu do usług w ramach Medicaid i do 
programu oszczędnościowego dla beneficjentów Medicare (Medicare Savings 
Program). Dla mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku 65 lat i starszych, limity 
dochodów wzrosną do 138 procent federalnego poziomu ubóstwa, tak aby więcej 
mieszkańców stanu Nowy Jork miało dostęp do niezawodnego i przystępnego cenowo 
ubezpieczenia zdrowotnego.  
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