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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PARTNERSTWO O WARTOŚCI 5 MLN USD W 
CELU ROZSZERZENIA SYSTEMU CERTYFIKACJI SPECJALISTÓW WSPARCIA 

BEZPOŚREDNIEGO  
  

Stanowe Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową oraz Uniwersytet 
Stanu Nowy Jork oferują mikropotwierdzeń dla pracowników wsparcia 

bezpośredniego  
  

Partnerstwo opiera się na wysiłkach mających na celu rozszerzenie istniejącego 
bezpośredniego wsparcia pracowników i wsparcie mieszkańców stanu Nowy Jork 

z niepełnosprawnością rozwojową  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością 
Rozwojową Stanu Nowy Jork (New York State Office for People With Developmental 
Disabilities, OPWDD) zawarło umowę o wartości 5 mln USD z Uniwersytetem Stanu 
Nowy Jork (State University of New York, SUNY) w celu rozszerzenia programu, który 
umożliwi pracownikom wsparcia bezpośredniego uzyskanie krajowego certyfikatu i 
zaliczenie studiów na poczet wymagań w celu uzyskania certyfikatu, dyplomu lub 
stopnia licencjata. System znanych powszechnie pod nazwą „mikropotwierdzeń” został 
zaprojektowany w celu zapewnienia cieszących się popytem i dostosowanych do 
wymagań pracy umiejętności i doświadczenia, aby wspierać tych, którzy już pracują w 
zawodzie, a także innych osób, które na nowo podejmują pracę w obszarze 
niepełnosprawności rozwojowej.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork z niepełnosprawnością rozwojową zasługują na to, aby 
właściwe osoby z odpowiednim wykształceniem wspierały ich, aby mogli dobrze 
funkcjonować w codziennym życiu”, powiedziała gubernator Hochul. „Ta współpraca 
jeszcze bardziej wzmocni i sprofesjonalizuje pracowników wsparcia bezpośredniego w 
stanie Nowy Jork i jest kolejnym przykładem działań, które podejmujemy, aby zapewnić 
awans zawodowy i możliwości rozwoju w tej kluczowej dziedzinie”.  
  
Wspierany kwotą 5 mln USD w ramach federalnego finansowania dostępnego na mocy 
ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act), program 
mikropotwierdzeń ma na celu pomoc osobom już pracującym w zawodzie i tym, którzy 
dopiero zaczynają pracę w dziedzinie niepełnosprawności rozwojowej w zdobywaniu 
punktów akademickich, które spełniają wymogi certyfikacji organizacji National Alliance 
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for Direct Support Professionals (NADSP). Pomyślne ukończenie programu pozwoli 
zakwalifikować mikropotwierdzenie SUNY, krajowy certyfikat i punkty akademickie na 
rzecz uzyskania certyfikatu, dyplomu lub stopnia licencjata.  
  
Program zapewni stypendium w wysokości 750 USD dla kwalifikujących się studentów, 
którzy pomyślnie uzyskają mikropotwierdzenie i zdobędą certyfikat. Ponadto, środki z 
dotacji pokryją koszty czesnego, książek, materiałów szkoleniowych, potwierdzenia 
kwalifikacji przez NADSP dla studentów oraz wsparcia edukacyjnego. Partnerstwo 
znacznie rozszerza zakres programu przyznawania mikropotwierdzeń w SUNY, który 
po raz pierwszy powstał w Corning Community College. Dzięki funduszom federalnym, 
SUNY przewiduje wsparcie dla nawet 400 studentów.  
  
Partnerstwo ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania zawodów, które 
zapewniają bezpośrednie wsparcie osobom z niepełnosprawnością rozwojową oraz 
dalszą profesjonalizację pracowników zajmujących się niepełnosprawnością rozwojową. 
Program mikropotwierdzeń przygotuje uczestników do zagwarantowania wysokiej 
jakości wsparcia osobom z niepełnosprawnością rozwojową, zapewni nowe możliwości 
istniejącym pracownikom, a także pozwoli stworzyć grupę wykwalifikowanych, 
odpowiednio przeszkolonych i certyfikowanych kandydatów.  
  
Zapisani studenci, którzy jeszcze nie pracują w dziedzinie zaburzeń rozwojowych, będą 
mieli możliwość uczenia się w oparciu o współpracę z Biurem ds. Osób z 
Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) lub certyfikowanymi przez OPWDD 
dostawcami usług. Ponadto Regionalne Centra Transformacji Pracowników (Regional 
Centers for Workforce Transformation) – wiodący w stanie system zasobów i wsparcia 
dla OPWDD oraz profesjonalistów zajmujących się wsparciem – będą oferowały 
szkolenia, coaching i wsparcie mentorskie dla świadczeniodawców biorących udział w 
programie.  
  
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową, Kerri E. Neifeld, 
powiedziała: „Ta inwestycja pomaga rozwiązać nasz obecny kryzys kadrowy, a w 
szczególności kurczącą się liczbę dostępnych pracowników bezpośredniego wsparcia, 
co negatywnie wpływa na osoby z niepełnosprawnością rozwojową i ich zdolność do 
prowadzenia satysfakcjonującego życia. Poprzez zapewnienie potrzebnych szkoleń, 
będziemy w stanie skuteczniej zatrzymać pracowników i czerpać ze stałego strumienia 
nowych, wysoko wykwalifikowanych kandydatów, którzy są gotowi pracować w 
obszarze wsparcia bezpośredniego i świadczyć specjalistyczne usługi, których 
potrzebują i na których polegają osoby z zaburzeniami rozwoju”.  
  
Kanclerz SUNY, John B. King, Jr., powiedział: „SUNY jest dumny z partnerstwa z 
OPWDD i National Alliance for Direct Support Professionals, aby wspierać specjalistów 
wsparcia bezpośredniego w stanie Nowy Jork. Dzięki naszemu pakietowi 
mikropotwierdzeń, dorośli uczniowie mają dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń, 
w połączeniu z dostępem do tutoringu i innych zasobów, aby odnieść sukces. 
Dostrzegamy nieocenioną pracę, jaką każdego dnia wykonują nasi usługodawcy 
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oferujący wsparcie bezpośrednie i cieszymy się, że możemy stworzyć nowe ścieżki 
wejścia w tę dziedzinę, rozwoju kariery i pomóc w realizacji celów akademickich”.  
  
Uczestniczące kampusy SUNY to SUNY Corning, Dutchess Community College, SUNY 
Empire State College, Finger Lakes Community College, Jefferson Community College, 
Mohawk Valley Community College, SUNY Morrisville, Niagara County Community 
College, Onondaga Community College, SUNY Schenectady i Tompkins Cortland 
Community College. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
mikropotwierdzeń SUNY lub skontaktować się z OPWDD.  
  
Program mikropotwierdzeń opiera się na wysiłkach gubernator Hochul, aby zbudować 
profesjonalne kadry w zakresie usług bezpośrednich i rozwiązać problem niedoboru 
pracowników. Ostatniej jesieni Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową 
podpisało trzyletnie porozumienie z budżetem w kwocie 10 mln USD z National 
Alliance, aby zaoferować trzy poziomy certyfikacji profesjonalistów wsparcia 
bezpośredniego oraz program certyfikacji przełożonych w ramach Akademii E-Badge.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Yvette Clarke, powiedziała: „Nie jest tajemnicą, że 
profesjonaliści wsparcia bezpośredniego zapewniają krytyczną pomoc w naszych 
społecznościach dla pacjentów wymagających specjalistycznej i kompetentnej opieki. 
Jestem dumna, że mogę być świadkiem dzisiejszego nowego rozdziału w długiej historii 
partnerstwa między wydziałami SUNY i władzami Albany, które zapewni wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, niezależnie od rodzaju i stopnia ich 
niepełnosprawności, opiekę, której potrzebują i na którą zasługują”.  
  
Senator stanu i przewodniczący senackiej Komisji ds. Niepełnosprawności, John 
Mannion, powiedział: „Inwestowanie w pracowników wsparcia bezpośredniego jest 
niezbędne, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnością rozwojową opiekę, której 
potrzebują, aby żyć z godnością i szacunkiem. Umowa o wartości 5 mln USD pomiędzy 
Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową Stanu Nowy Jork i SUNY w celu 
rozszerzenia programu mikropotwierdzeń zapewni wymagane umiejętności i 
doświadczenie, aby wspierać osoby pracujące w tej dziedzinie i stworzyć bazę 
wykwalifikowanych kandydatów. Inwestycja ta pomaga rozwiązać kryzys kadrowy i ma 
na celu profesjonalizację pracowników zajmujących się niepełnosprawnością 
rozwojową. To nieoceniona okazja dla pracowników i osób zainteresowanych 
dołączeniem do tego kluczowego zawodu”.  
  
Członkini Zgromadzenia i przewodnicząca Komisji ds. Osób z 
Niepełnosprawnością, Rebecca Seawright, powiedziała: „Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul i komisarz Neifeld za partnerstwo o wartości 5 mln USD, które ma na 
celu inwestowanie w naszych pracowników wsparcia bezpośredniego. Pracownicy Ci są 
ratunkiem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową oraz ich rodzin. 
Partnerstwo SUNY stworzy bazę nowych pracowników i zainspiruje nowe pokolenie 
oddanych specjalistów”.  
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Dyrektor wykonawczy Upstate Cerebral Palsy, Geno DeCondo, powiedział: 
„Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą z SUNY, naszym lokalnym partnerem, 
Mohawk Valley Community College i OPWDD w ramach tej inicjatywy. 
Mikropotwierdzenia pozwalają studentom kontynuować ich ścieżkę edukacyjną 
mniejszymi krokami, które prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego. To program, 
który buduje pewność siebie słuchaczy i wyposaża ich w potrzebne umiejętności. 
Możliwość zdobycia krajowej akredytacji i punktów na studiach jest wspaniałą okazją 
dla naszych oddanych pracowników i osób zainteresowanych dołączeniem do tego 
niezwykle ważnego zawodu”.  
  
Prezydent SUNY Corning Community College, dr Bill Mullaney, powiedział: 
„Krajowa certyfikacja formalnie uznaje unikalne obowiązki zawodu specjalisty w 
zakresie wsparcia bezpośredniego i tworzy ważne ścieżki kariery, które będą ułatwiać 
utrzymanie się i awans w tej profesji. SUNY Corning włącza te mikropotwierdzenia do 
swojego programu studiów w zakresie usług społecznych, a nasz wydział, przy 
wsparciu profesora nadzwyczajnego i przewodniczącego wydziału, Erica A. Smitha, 
oraz dziekan ds. dydaktyki, Deborah A. Beall, już pilotował wdrożenie tego programu 
dla uczniów szkół średnich i obecnych pracowników”.  
  

###  
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