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GUBERNATOR HOCHUL OGŁOSIŁA INICJATYWĘ O WARTOŚCI 38,2 MLN USD 
MAJĄCĄ NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI ULICZNEJ  

  
Finansowanie ze środków stanowych na utworzenie ośmiu zespołów specjalistów 

od zdrowia behawioralnego w celu zaspokojenia natychmiastowych potrzeb 
mieszkańców stanu Nowy Jork  

  
Zespoły wzorowane na tych mających wysoką skuteczność w mieście Nowy Jork, 
zostaną rozmieszczone na obszarach stanu Nowy Jork o wysokim wskaźniku 

bezdomności ulicznej  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że stanowe fundusze w wysokości 38,2 mln 
USD zostaną przeznaczone na utworzenie ośmiu zespołów ds. wsparcia bezpiecznych 
opcji (Safe Options Support , SOS) które będą świadczyć kompleksowe usługi 
pomocowe, angażujące i koordynujące opiekę nad osobami doświadczającymi 
bezdomności w rejonach stanu poza miastem Nowy Jork. Zespoły te, finansowane 
przez Stanowy Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health), będą 
wzorowane na tych, które obecnie pomagają osobom pozostającym bez dachu nad 
głową na ulicach i w metrze w mieście Nowy Jork i zostaną rozmieszczone w rejonach 
stanu o wysokim wskaźniku bezdomności ulicznej.  
  
„Zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy Jork żyje bez dachu nad głową w naszych 
społecznościach, bez środków i wsparcia, którego potrzebują, aby móc ponownie 
stanąć na nogi”, powiedziała gubernator Hochul. „Ci świadczeniodawcy pomogą 
zapewnić natychmiastową pomoc i nawiązać pozytywne relacje z osobami żyjącymi na 
ulicy – pomagając im w dostępie do usług, na których mogą polegać, aby rozpocząć 
drogę do stabilizacji”.  
  
Zespoły ds. wsparcia bezpiecznych opcji składają się z profesjonalistów z dziedziny 
zdrowia behawioralnego, którzy specjalizują się w zapewnianiu mieszkańcom stanu 
Nowy Jork dostępu do najważniejszych usług wspomagających i schronienia. W ich 
skład wchodzą licencjonowani lekarze, menedżerowie opieki i specjaliści ds. kontaktów 
z podopiecznymi, którzy będą ściśle współpracować z władzami lokalnymi, partnerami 
społecznymi, szpitalami, organami ścigania i innymi osobami.  
  



W ciągu pięciu lat Urząd ds. Zdrowia Psychicznego przeznaczy do 4,7 mln USD na 
utworzenie każdego z tych ośmiu zespołów. Zgodnie z zapytaniem 
ofertowym opublikowanym w zeszłym tygodniu każdy z tych zespołów będzie 
zlokalizowany poza miastem Nowy Jork, w rejonie stanu o najbardziej nagłych i 
dotkliwych potrzebach.  
  
W zeszłym roku podobne zespoły zostały rozmieszczone w mieście Nowy Jork, aby 
zapewnić wsparcie i pomoc osobom bez dachu nad głową przebywającym na ulicach i 
w metrze. Dotychczas 10 zespołów odbyło łącznie ponad 4500 spotkań z osobami 
doświadczającymi bezdomności, z których wiele żyje z chorobami psychicznymi, przy 
czym blisko 200 osób umieszczono w tymczasowych schronieniach, a ponad 600 
zgodziło się na stałą pomoc ze strony tych zespołów.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: 
„Zespoły ds. wsparcia bezpiecznych opcji budują zaufanie i relacje z niektórymi 
najbardziej zagrożonymi osobami w stanie, które często bardzo trudno jest 
zaangażować w korzystanie z usług. Model zespołu SOS sprawdza się w mieście Nowy 
Jork, dlatego cieszę się, że wkrótce będą one obecne w innych regionach stanu, w 
których występuje wysoki wskaźnik bezdomności wśród osób żyjących z chorobami 
psychicznymi”.  
  
Zespoły ds. wsparcia bezpiecznych opcji pracują z osobami doświadczającymi 
bezdomności, aby pomóc im w budowaniu umiejętności życiowych i wzmocnić ich sieć 
wsparcia, tak aby ich opieka mogła być skutecznie przekazana świadczeniodawcom 
środowiskowym. Oprócz kontaktów zewnętrznych zespoły przyjmują również 
skierowania od szpitali, służb socjalnych, organów ścigania, świadczeniodawców i 
innych osób pracujących w miejscach, w których mają kontakt z osobami 
nieposiadającymi dachu nad głową.  
  
Zespoły te wykorzystują metodę Interwencji w Czasie Krytycznym (Critical Time 
Intervention), opartą na dowodach naukowych, która pomaga zapewnić zagrożonym 
osobom mieszkanie i usługi w trudnym okresie zmian w ich życiu. W ramach tego 
modelu zespoły szybko nawiązują kontakt i prowadzą asertywne i konsekwentne 
działania w celu zdobycia zaufania i zaangażowania. Zapewnią one skoordynowane 
działania i wsparcie w zakresie zmiany opieki, począwszy od przekazania sprawy, 
poprzez przejście do mieszkania w społeczności, leczenie i wsparcie.  
  
Wnioski są weryfikowane i koordynowane w ścisłej współpracy ze stanowym Biurem ds. 
Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and 
Supports), stanowym Biurem Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością 
(Office of Temporary and Disability Assistance), lokalnymi wydziałami pomocy 
społecznej i innymi kluczowymi interesariuszami, aby zapewnić szybkie dotarcie do 
odbiorców i zapobiec powielaniu usług. Usługi będą świadczone przez okres do 12 
miesięcy, przed i po znalezieniu dla nich mieszkania, przy czym okres wstępny będzie 
intensywny i obejmujący wiele wizyt w tygodniu, każda po kilka godzin.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2023%2Fsos%2Fstatewide-sos-rfp.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VRQYImgqKwML2Hv4uDuwfTfsm6dhy9EGs49B2ZbNKdo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomh.ny.gov%2Fomhweb%2Frfp%2F2023%2Fsos%2Fstatewide-sos-rfp.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VRQYImgqKwML2Hv4uDuwfTfsm6dhy9EGs49B2ZbNKdo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-expanded-initiatives-address-street-homelessness&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C1f1326688b27486ac95c08daf8c4d2a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638095821494479510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9EOiJyaW1bK2wDOybVwCXFLPrqQZFIN9Sxdaoclj9LE%3D&reserved=0


Osoby zaangażowane przez zespoły otrzymają pomoc w zakresie umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie i wykonywania codziennych czynności życiowych w celu 
osiągnięcia poczucia własnej skuteczności i powrotu do zdrowia. Działania zespołów 
mają na celu ułatwienie dostępu do leczenia i usług wspomagających.  
  
Oprócz tych zespołów ds. wsparcia bezpiecznych opcji oraz tych działających obecnie 
w mieście Nowy Jork, gubernator Hochul wzywa do utworzenia kolejnych ośmiu 
zespołów – pięciu w mieście Nowy Jork i trzech w pozostałych częściach stanu – w 
ramach jej kompleksowego planu mającego na celu reorganizację systemu opieki 
zdrowotnej w stanie Nowy Jork i radykalne zmniejszenie liczby osób zmagających się z 
niezaspokojonymi potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego. Ogłoszony podczas 
orędzia stanowego w 2023 r. wieloletni plan o wartości 1 mld USD ma na celu 
radykalne rozszerzenie usług ambulatoryjnych i stacjonarnych, utworzenie nowych 
szkolnych klinik zdrowia psychicznego dla uczniów, stworzenie 3500 dodatkowych 
mieszkań dla osób żyjących z chorobami psychicznymi oraz rozszerzenie zakresu 
ubezpieczeń na usługi związane ze zdrowiem psychicznym.  
  
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością, Daniel 
W. Tietz, powiedział: „Ten model uwzględnia różnorodne wyzwania, z którymi boryka 
się wiele osób doświadczających bezdomności i żyjących na ulicy. Program ten okazał 
się skuteczny w zapewnianiu osobom o ograniczonych możliwościach dostępu do 
schronienia i usług. Rozszerzenie tego programu przez gubernator Hochul na 
społeczności poza miasto Nowy Jork jest pożądane i daje nadzieję niektórym z naszych 
najbardziej zagrożonych mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedział: „Mamy świadomość tego, że osoby bezdomne należą do 
najbardziej zagrożonych mieszkańców w stanie Nowy Jork. Musimy nadal robić 
wszystko, co w naszej mocy, aby zaspokoić potrzeby osób bezdomnych. Zespoły ds. 
wsparcia bezpiecznych opcji będą miały decydujący wpływ na poznanie sytuacji 
poszczególnych osób w sposób niestygmatyzujący i nieosądzający, aby pomóc im w 
znalezieniu odpowiednich programów i usług”.  
  
Senator stanu, Samra Brouk, powiedziała: „Brak bezpieczeństwa mieszkaniowego 
jest coraz większym problemem w miastach północnej części stanu i cieszę się, że 
gubernator Hochul inwestuje w pomoc w zapewnianiu im najważniejszych zasobów. 
Naszym celem jest spotykanie się z poszczególnymi osobami w ich środowisku, aby 
mogły one świadomie podjąć leczenie, dlatego też wierzę, że te programy okażą się 
skuteczne w naszej społeczności”.  
  

###  
  

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