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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 5,25 MLN USD NA 

WSPARCIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W SPOŁECZNOŚCIACH SZCZEGÓLNIE 
ZAGROŻONYCH  

  
Dzięki środkom federalnym sześciu świadczeniodawców będzie mogło zawiązać 

koalicje na rzecz leczenia i profilaktyki uzależnień, świadczące usługi w 
szczególnie zagrożonych grupach społecznych  

   
                       
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przyznanie 5,25 mln USD na zawiązanie 
sześciu koalicji na rzecz leczenia i profilaktyki uzależnień od substancji 
psychoaktywnych w stanie Nowy Jork. Środki te, administrowane przez stanowe Biuro 
ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, umożliwią beneficjentom położenie 
nacisku na działania prewencyjne w priorytetowych grupach społecznych, takich jak 
osoby czarnoskóre, rdzenni mieszkańcy i osoby kolorowe, weterani, starsze osoby 
dorosłe, osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież z przeszłością kryminalną.   
  
„Uzależnienia dotykają ludzi ze wszystkich środowisk, dlatego moja administracja 
konsekwentnie korzysta ze wszystkich dostępnych środków, aby pomóc osobom 
zmagającym się z uzależnieniami w uzyskaniu potrzebnego wsparcia” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Rozszerzenie zakresu usług profilaktycznych pozwoli nam 
dotrzeć do większej liczby potrzebujących i podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu 
objęcia pełną opieką osób uzależnionych w całym stanie Nowy Jork”.  
  

Koalicje zajmujące się profilaktyką mają na celu lepsze zaangażowanie zagrożonych i 
odizolowanych społeczności i populacji w opracowywanie i wdrażanie strategii 
zapobiegania zmianom środowiskowym. Przyznane środki pomogą sześciu nowym 
koalicjom – dwóm z obszaru metropolitalnego Nowego Jorku i czterem z pozostałej 
części stanu – w opracowaniu inicjatyw profilaktycznych zgodnych z uwarunkowaniami 
kulturowymi i dostosowanych do potrzeb konkretnych społeczności i populacji.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedziała: „Koalicje na rzecz profilaktyki mają pomagać lokalnym 
społecznościom, a przy okazji pełnić ważną rolę w procesie budowania sprawnego 
systemu usług profilaktycznych, który będzie mógł skutecznie wprowadzać zmiany na 
szczeblu lokalnym. Przyznane środki pozwolą nam na dalsze rozszerzanie tych 
istotnych programów w społecznościach defaworyzowanych oraz na zwiększenie 



zasięgu naszej działalności dzięki popartym naukowo programom, edukacji i innym 
działaniom profilaktycznym”.  
  
Senator Chuck Schumer powiedział: „Stan Nowy Jork jest na pierwszej linii frontu w 
walce z epidemią opioidową, dlatego tak mocno walczyłem, aby federalne ustawy o 
pomocy w związku z pandemią COVID uwzględniały rekordowe podniesienie nakładów 
na usługi związane z leczeniem, profilaktyką i powrotem do zdrowia. Ten zastrzyk 
finansowy w wysokości ponad 5 mln USD z funduszy federalnych zapewni dostawcom 
usług w zakresie uzależnień zasoby potrzebne do dalszego ratowania życia i niesienia 
pomocy w defaworyzowanych społecznościach”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Od lat pracuję nad 
rozwiązaniem problemu uzależnień i zapewnieniem dostępu do ratujących życie metod 
leczenia milionom potrzebujących Amerykanów. Dzięki współpracy i niestrudzonemu 
naciskowi ze strony działaczy, osób wychodzących z nałogu i ich bliskich, mogę się 
poszczycić tym, że udało mi się usprawnić krajowy system reagowania na kryzys 
przedawkowań dzięki przyjęciu mojej Ustawy o promowaniu leczenia uzależnień 
(Mainstreaming Addiction Treatment Act, MAT) oraz pozyskaniu środków na federalny 
grant blokowy na profilaktykę i leczenie uzależnień. Cieszę się, że mamy oddanych 
liderów, którzy każdego dnia przynoszą nadzieję i zapewniają wsparcie najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Środki na rozszerzenie zakresu programu udało się pozyskać dzięki współpracy stanu 
Nowy Jork z organizacją Research Foundation for Mental Hygiene, Inc. Część środków 
pochodzi z grantu Partnerstwo na rzecz Sukcesu 2022 (Partnership for Success Grant 
2022) zarządzanego przez Urząd ds. Profilaktyki Nadużywania Substancji i Zdrowia 
Psychicznego (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 
SAMHSA). Każdy beneficjent otrzyma 175 000 USD rocznie przez okres trzech lat, co 
oznacza, że roczna kwota dotacji wynosi łącznie 875 000 USD.  
  
Central New York  

• Access To Independence of Cortland County, Inc.  

  
Finger Lakes  

• Partnership for Ontario (Substance Abuse Prevention Coalition of Ontario 
County)  

  
Long Island  

• Family & Children's Association  

  
Miasto Nowy Jork  



• Research Foundation of CUNY w imieniu Lehman College (Lehman Prevention 
Collaborative)  

• Riseboro Community Partnership (RiseBoro Partnership for Success Prevention 
Coalition)  

  
North Country  

• Mountain View Prevention Services, Inc. (United Prevention „UP!” Coalition of 
Lewis County)   

  
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. Program rozszerza dostęp do tradycyjnych usług, 
w tym usług pomocy w sytuacjach kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, 
ambulatoryjnego i dziennego, a także leczenia wspomaganego farmakologicznie, 
leczenia mobilnego i usług transportowych.  
  
Gubernator Hochul należała w przeszłości do grupy zadaniowej stanu Nowy Jork ds. 
heroiny i opioidów (New York State Heroin and Opioid Task Force), która w 2016 r. 
wydała szereg zaleceń dotyczących utworzenia nowych, nietradycyjnych usług. Usługi 
te obejmują ośrodki wychodzenia z uzależnień, kluby młodzieżowe, rozszerzone usługi 
środowiskowe oraz ośrodki otwarte, które umożliwiają szybkie diagnozowanie i 
kierowanie pacjentów do odpowiednich placówek. Powstały one w wielu 
miejscowościach w całym stanie i pomagają osobom w potrzebie uzyskać dostęp do 
opieki bliżej ich 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 OASAS (stan 
Nowy Jork).  
  
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyliście trudności w związku z leczeniem 
bądź potrzebujecie pomocy w złożeniu odwołania od odrzuconego roszczenia, 
zapraszamy do skorzystania z infolinii CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 
lub napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
   

###  

  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4NpPNVkdFxywluMps39VSUdunmuUsfrDegHsL1msbI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C469d3abf4aa945b8e63508db03c11368%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638107900015721812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=37j4COLwtjYu52FNZFhm42pEdYOGgjAunYjkA4uKfMs%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
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