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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 3,75 MLN USD NA 
ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I WSPARCIA W 

ZAKRESIE WALKI Z UZALEŻNIENIAMI  
  

Rozszerzony zostanie zakres usług pomocy środowiskowej skierowanych do 
zagrożonych i defaworyzowanych grup społecznych  

  
Jest to najnowsza inicjatywa finansowana z Funduszu Ugód Opioidowych w 

stanie Nowy Jork  
  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przyznanie maksymalnie 3,75 mln USD na 
rozszerzenie zakresu usług pomocy środowiskowej i wsparcia dla zagrożonych grup 
społecznych. Chodzi m.in. o ułatwienie dostępu do pomocy w walce z uzależnieniem i 
innych usług zdrowotnych. Inicjatywa ta, prowadzona przez stanowe Biuro ds. Usług 
i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS), jest finansowana z Funduszu Ugód Opioidowych w stanie Nowy Jork i ma na 
celu dotarcie do osób z najbardziej potrzebujących grup społecznych, które mogą nie 
mieć dostępu do innych form opieki.  
 
„Podejmujemy działania mające na celu rozwiązanie kryzysu opioidowego w całym 
stanie Nowy Jork, w tym na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze, gdzie brakuje 
usług i wsparcia w zakresie uzależnień” – powiedziała gubernator Hochul. „Usługi 
pomocy środowiskowej finansowane dzięki tym grantom pozwolą marginalizowanym 
społecznościom uzyskać dostęp do opieki, która pomoże im wyrwać się z błędnego koła 
uzależnienia”.  
       
Finansowanie obejmuje do 12 dotacji w wysokości 250 000 USD na pokrycie kosztów 
świadczenia usług pomocy środowiskowej. W ramach finansowania przyznanych 
zostanie również 10 dotacji w wysokości 75 000 USD dla podmiotów spoza pięciu 
hrabstw regionu metropolitalnego Nowego Jorku na zakup pojazdów umożliwiających 
docieranie do odległych społeczności.  
  
Zespoły terenowe będą odwiedzać miejsca, w których gromadzą się grupy wysokiego 
ryzyka – takie jak parki czy obozowiska osób w kryzysie bezdomności – aby oferować 
profilaktykę i edukację w zakresie przedawkowań, a także wydawać nalokson i 
dostarczać produkty pierwszej potrzeby. Podczas tych wizyt pracownicy terenowi będą 



także identyfikować kolejne możliwości działania, które mogą pomóc zagrożonym 
osobom w ograniczeniu szkodliwych konsekwencji zażywania substancji 
psychoaktywnych.  
  
OASAS finansuje obecnie 20 podmiotów oferujących tego rodzaju usługi w obszarze 
metropolitalnym Nowego Jorku oraz hrabstwach Bronx, Richmond, Erie, Monroe, 
Sullivan, Tompkins i Albany. Celem tej inicjatywy jest utworzenie ośrodków pomocy w 
hrabstwach Kings i Queens oraz 10 innych, które będą obsługiwały obszary poza 
miastem Nowy Jork.  
  
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty certyfikowane przez OASAS i stanowy 
Urząd ds. Zdrowia Psychicznego, szpitale, ośrodki wymiany strzykawek, ośrodki 
zdrowia dla osób zażywających narkotyki oraz ośrodki zdrowia zakwalifikowane na 
podstawie przepisów federalnych.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami Stanu Nowy Jork, 
Chinazo Cunningham, powiedziała: „Cały czas usuwamy przeszkody utrudniające 
niektórym osobom dostęp do tych ratujących życie usług. Staramy się też docierać do 
nich lokalnie na miejscu, aby zapewnić im potrzebną pomoc. Usługi te okazały się 
skuteczne w przeszłości, więc rozszerzając zakres ich działania na kolejne części 
stanu, zapewnimy większej liczbie osób dostęp do niezbędnej pomocy i wsparcia”.  
  
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego Stanu Nowy Jork, dr Ann Sullivan, 
powiedziała: „Dotarcie do osób z potrzebujących grup społecznych, które nie są objęte 
opieką w związku z uzależnieniami, jest niezwykle ważne. Dotacje udostępnione przez 
OASAS zwiększą naszą aktywność na tych obszarach, uratują wiele osób przed 
śmiercią, a wielu innym pomogą wyjść z uzależnienia. Dziękuję gubernator Hochul i 
moim współpracownikom z OASAS za działania na rzecz rozszerzenia zasięgu usług i 
dostępu do leczenia”.  
  

Pełniący obowiązki komisarza Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, James 
McDonald, powiedział: „W ramach walki z epidemią przedawkowań nasz stan wdrożył 
zdecydowaną, wielopłaszczyznową strategię pod kierunkiem gubernator Hochul. 
Przyznane środki mają na celu rozszerzenie dostępu do tradycyjnych usług, w tym 
usług pomocy w sytuacjach kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, 
ambulatoryjnego i dziennego, a także leków stosowanych w leczeniu uzależnień, 
leczenia mobilnego oraz usług transportowych”.  

  
Stan Nowy Jork otrzyma ponad 2 mld USD dzięki różnym ugodom z producentami 
opioidów i firmami farmaceutycznymi. Środki te zostały pozyskane przez prokurator 
generalną Letitię James. Część środków z tych ugód trafi bezpośrednio do gmin, a 
pozostała część zostanie zdeponowana w specjalnym funduszu wspierającym działania 
w zakresie zapobiegania, leczenia, ograniczania szkód i odzyskiwania zdrowia w celu 
rozwiązania problemu trwającej plagi nadużywania opioidów.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fstreet-outreach-and-engagement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRx006ugg6C2EigCLaNOLFKQGzMM784R6ymxG208mMk%3D&reserved=0


Na bazie tych samych przepisów, które ustanowiły dedykowany fundusz, powołano do 
życia również Radę konsultacyjną ds. Funduszu Ugód Opioidowych (Opioid Settlement 
Fund Advisory Board), której zadaniem jest wydawanie zaleceń dotyczących tego, jak 
środki w ramach ugody powinny być przydzielane, aby jak najlepiej służyć 
potrzebującym. Członkowie Rady wydali pierwsze rekomendacje 1 listopada, określając 
leczenie i rozszerzenie usług mających na celu redukcję szkód jako główne priorytety.  
  
Stan Nowy Jork nadal zmaga się z problemem zgonów spowodowanych zażywaniem 
opioidów, przy czym najczęstsze przypadki śmiertelnego w skutkach przedawkowania 
mają związek z fentanylem. Najnowsze dane stanowego Departamentu Zdrowia 
dotyczące zgonów związanych z opioidami są dostępne tutaj.  
  
Władze stanu Nowy Jork wprowadziły radykalne, wielotorowe podejście do problemu 
przedawkowania substancji i stworzyły wiodący w skali kraju program opieki nad 
osobami uzależnionymi, obejmujący pełną profilaktykę, leczenie, redukcję szkód i usługi 
w zakresie powrotu do zdrowia. Administracja stanu pracuje nad rozszerzeniem 
dostępu do tradycyjnych usług, w tym usług pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
programów leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego i dziennego, a także leków 
stosowanych w leczeniu uzależnień, leczenia mobilnego oraz usług transportowych.  
 
Gubernator Hochul należała do Grupy Zadaniowej Stanu Nowy Jork ds. Heroiny 
i Opioidów (New York State Heroin and Opioid Task Force), która w 2016 roku 
zaproponowała nowe, nietradycyjne działania, w tym utworzenie ośrodków rehabilitacji i 
klubów młodzieżowych, a także powołanie dodatkowych grup wsparcia i ośrodków 
otwartych, które szybko stawiają diagnozy i kierują pacjentów do odpowiednich 
placówek opiekuńczych. Od tego czasu proponowane rozwiązania zostały 
wprowadzone w wielu miejscowościach w całym stanie i pomagają ludziom 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 NYS OASAS. 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 wysłania 
wiadomości e-mail na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023_01-17_opioid_quarterly_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jZYoQ2YQFrstSg6l9eGh75METpdLpB2biNJ%2F5S7xU1s%3D&reserved=0
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