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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE PONAD 2,7 MLN USD NA 
WSPARCIE USŁUG LECZENIA UZALEŻNIEŃ W SCHRONISKACH DLA 

BEZDOMNYCH W NOWYM JORKU  
  

Dzięki funduszom federalnym pięć podmiotów będzie mogło świadczyć usługi w 
22 schroniskach dla bezdomnych  

  
Podmioty te będą pracować z grupami ryzyka, świadcząc szereg usług w zakresie 

leczenia uzależnień i redukcji szkód  
  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przekazanie ponad 2,7 mln USD z funduszy 
federalnych na rzecz pięciu podmiotów świadczących usługi leczenia uzależnień w 22 
schroniskach dla bezdomnych w Nowym Jorku. Finansowanie z federalnego grantu 
blokowego na profilaktykę i leczenie uzależnień (Substance Abuse Prevention and 
Treatment Block Grant) pozwoli tym schroniskom na prowadzenie interwencji 
klinicznych, przy jednoczesnym świadczeniu usług wzajemnego wsparcia i redukcji 
szkód dla mieszkańców.  
 
„Wszyscy potrzebujący mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni mieć dostęp do usług 
leczenia uzależnień, w tym także osoby z grup marginalizowanych” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Dzięki tym środkom finansowym będzie można świadczyć usługi 
na rzecz osób w kryzysie bezdomności w mieście Nowy Jork, zapewniając im opiekę i 
wsparcie potrzebne w walce z uzależnieniem”.  
  
Przyznane środki pozwolą usługodawcom na zatrudnienie w schroniskach pracowników 
socjalnych, certyfikowanych specjalistów ds. alkoholizmu i uzależnień oraz doradców 
ds. wsparcia. Specjaliści ci będą współpracować z mieszkańcami schroniska w zakresie 
interwencji klinicznych i wsparcia, pomocy świadczonej przez osoby o podobnych 
doświadczeniach oraz usług redukcji szkód, obejmujących doradztwo, strategie 
behawioralne i ułatwianie dostępu do innych usług wsparcia.  
                 
Dotacje, którymi zarządza stanowy Urząd ds. Wsparcia i Usług dla Osób 
Uzależnionych, udało się uzyskać w wyniku współpracy ze stanowym Biurem Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością oraz Departamentem ds. Usług dla 
Osób Bezdomnych w mieście Nowy Jork. Oto pięć podmiotów, którym przyznano 
dotacje:  



  

• Acacia Network (PROMESA) – 625 000 USD  
• Bowery Residents Committee (BRC) – 500 000 USD  
• Project Renewal – 749 980 USD  
• Samaritan Daytop Village – 625 000 USD  
• Services for the Underserved – 250 000 USD  

  
Według najnowszego raportu w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w 
Nowym Jorku odnotowano największą liczbę zgonów wśród osób bezdomnych. W 
przypadku około połowy z nich przyczyną było przedawkowanie. Stwierdzono również, 
że w populacji osób bezdomnych częściej pojawiają się współwystępujące zaburzenia 
psychiczne, które mogą przyczyniać się do większego ryzyka śmierci z powodu 
przedawkowania.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS), Chinazo Cunningham, powiedziała: 
„Osoby w kryzysie bezdomności są narażone na większe ryzyko przedawkowania, 
dlatego powinniśmy im aktywnie pomagać i zapewniać potrzebne wsparcie wszędzie 
tam, gdzie przebywają. Ta inicjatywa wspomoże nasze bieżące działania mające na 
celu dotarcie do tej grupy wysokiego ryzyka oraz umożliwienie jej dostępu do usług, 
które pomagają wyjść z uzależnienia i poprawić ogólny stan zdrowia”.  
  
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością, Daniel 
W. Tietz, powiedział: „Epidemia przedawkowań zebrała straszliwe żniwo w wielu 
naszych społecznościach. Dzięki tym środkom znacząco rozszerzymy zakres usług 
dostępnych dla mieszkańców schronisk w Nowym Jorku cierpiących na zaburzenia 
spowodowane uzależnieniami. Gubernator Hochul i nasi partnerzy z OASAS pokazali, 
że zależy im na rozwiązaniu problemu kluczowej przyczyny bezdomności, co 
niewątpliwie pozwoli uratować wiele żyć”.  
  
P.o. komisarza Departamentu Usług Społecznych Miasta Nowy Jork, Molly Park, 
powiedziała: „Departamenty DSS i DHS w Nowym Jorku prowadzą największy 
program walki z uzależnieniem od opioidów w stanie Nowy Jork. W wyniku naszych 
kompleksowych działań w ubiegłym roku w schroniskach udało się uratować 93% osób, 
u których podejrzewano przedawkowanie, poprzez podanie naloksonu. Pozwoliło to 
uratować wiele istnień ludzkich w czasie stale pogłębiającego się ogólnokrajowego 
kryzysu opioidowego. Dziękujemy administracji stanu za te ważne inwestycje, które 
pomogą wzmocnić nasze bieżące wysiłki w zakresie redukcji szkód i jeszcze 
skuteczniej opiekować się mieszkańcami stanu Nowy Jork doświadczającymi 
bezdomności i problemów związanych z uzależnieniami”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród osób 
bezdomnych ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu bezdomności. Dzięki 
funduszom z grantu blokowego na profilaktykę i leczenie uzależnień usługodawcy mają 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa860-gpp.nyc.gov%2Fconcern%2Fnyc_government_publications%2Fnc580q435%3Flocale%3Den&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C805d00a39ba74dabae6c08db25774f45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144966591318949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ecBKtwODPfXFoum5gET8TBFhj55xn6CJ8vE6qd9seog%3D&reserved=0


środki na pomoc potrzebującym mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy szukają 
schronienia i wyjścia z uzależnienia”.  
  
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. Administracja stanu Nowy Jork 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.  
  
W 2016 r. gubernator Hochul należała do Grupy Zadaniowej Stanu Nowy Jork ds. 
Heroiny i Opioidów (New York State Heroin and Opioid Task Force), która zaleciła 
utworzenie nowych, nietradycyjnych usług, w tym ośrodków powrotu do zdrowia i 
klubów młodzieżowych, a także poszerzyła pule grup wsparcia i ośrodków otwartego 
dostępu, zapewniających natychmiastowe oceny stanu i skierowania do odpowiedniej 
opieki. 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.  
  
Stanowe Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami nadzoruje jeden z 
największych w kraju systemów opieki w zakresie zaburzeń związanych z zażywaniem 
substancji psychoaktywnych, obejmujący około 1700 programów profilaktyki, leczenia i 
powrotu do zdrowia, z których korzysta ponad 680 000 osób rocznie. Obejmuje to 
bezpośrednie prowadzenie 12 ośrodków leczenia uzależnień, w których nasi lekarze 
oraz personel pielęgniarski i kliniczny świadczą usługi leczenia stacjonarnego i 
dziennego dla około 8000 osób rocznie.  
  
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 
stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym można znaleźć pod 
adresem [FindAddictionTreatment.ny.gov] lub na stronie internetowej 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 napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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