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Për Njoftim të Menjëhershëm: 17 maj 2013 

 

GUVERNATORI KUOMO (CUOMO) NJOFTON SE SHUME SE 170,000 VIKTIMA NGA SUPER STUHIA 

SENDI (SANDY) MOREN NDIHMA NGA PROGRAMI I KESHILLIMIT PER KRIZAT 'PROJEKTI SHPRESE' 

Programi i këshillimit për krizat që bazohet tek komunikimi siguron këshillim, arsim, informacion dhe 

burime për të ndihmuar banorët e Nju Jorkut (New Yorkers) të prekur nga Sendi (Sandy) që të ecin 

përpara 

 

Guvernatori Endrju M. Kuomo (Andrew M. Cuomo) njoftoi sot se më shumë se 170,000 banorë të Nju 

Jorkut (New Yorkers) të prekur nga super stuhia Sendi (Sandy) në zonat e goditura më rëndë kanë marë 

këshillim për krizat nga programi “Projekti Shpresë” (Project Hope), që filloi në nëntor 2012 pas stuhisë 

nëpërmjet Zyrës së Shëndetit Mendor të Shtetit të Nju Jorkut (New York State Office of Mental Health).  

 

“Më shumë se gjashtë muaj pasi super stuhia Sendi (Sandy) goditi Nju Jorkun (New York), programi 

Projekti Shpresa ka ndihmuar mbi 170,000 banorë të Nju Jorkut (New Yorkers) të prekur nga stuhia,” tha 

Guvernatori Kuomo (Cuomo). “Kemi bërë përparim të shkëlqyer në rivendosjen në rregull të sistemeve 

të tranzitit masiv, shtëpive dhe bizneseve tona, por ndikimi i lënë nga Sendi (Sandy) mbetet akoma, 

sepse nuk është thjesht fizik. Projekti Shpresë trajton nevojat emocionale dhe të shëndetit mendor të 

viktimave të Sendit (Sandy) ndërsa rimëkëmben nga ajo që ishte një tragjedi dhe katastrofë e vërtetë. 

Sot, Projekti Shpresë qëndron i disponueshëm për të siguruar këshillim thelbësor për krizat dhe 

shërbime të tjera për të ndihmuar që banorët e Nju Jorkut (New Yorkers) të ecin përpara.”  

 

Projekti Shpresë është një program i këshillimit për krizat që bazohet tek komunikimi me qëllimin 

kryesor të ndihmës që banorët e Nju Jorkut (New Yorkers) të kthehen në nivelin e shëndetit mendor dhe 

funksionimit të tyre përpara stuhisë. Këshilluesit për krizat sigurojnë këshillim konfidencial, arsim publik 

dhe lidhje për tek burimet që nevojiten shumë që ndihmojnë të mbijetuarit të ecin përpara me 

rindërtimin e jetës së tyre. Ndihma sigurohen të mënyrë konfidenciale dhe pa pagesë në një kohë dhe 

vend që është i leverdisshëm për të mbijetuarin. Këshilluesit për krizat shkojnë në qendra të 

komunitetit, vendet e adhurimit, si dhe shtëpi private, për t’u takuar dhe për të biseduar me të 

mbijetuarit e të gjitha moshave. 

 

Projekti Shpresë punëson më shumë se 800 banorë të Nju Jorkut (New York) të punësuar nga brenda 

komuniteteve ku jetojnë, 676 prej të cilëve janë personel me kohë të plotë, të shërbimit të 
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drejtpërdrejtë të këshillimit për krizat. Personeli i Projektit Shpresë komunikon me zonat më të prekura 

të qarqeve Naso (Nassau), Safolk (Suffolk), Roklënd (Rockland) dhe Uestçestër (Westchester), si dhe 

pesë rrethet e Qytetit të Nju Jorkut (New York City). Të dhënat e grumbulluara nga programi vlerësojnë 

se më shumë se 170,000 individë janë ndihmuar në pesë muajt e parë që nga fillimi i tij.  

 

Deri më sot, më shumë se 18.6 milionë dollarë i janë dhënë Zyrës së Shëndetit Mendor (Office of Mental 

Health) nga Agjencia Federale e Administrimit të Emergjencave (Federal Emergency Management 

Agency) (FEMA) për sigurimin e shërbimeve të Projektit Shpresë. Një kërkesë tjetër për 47.2 milionë 

dollarë për të siguruar për funksionimin e vazhdueshëm të Projektit Shpresa është ende pezull.  

 

“Këshilltarët tanë janë duke parë një shumëllojshmëri reagimesh ndaj shkatërrimit të shkaktuar nga 

super stuhia Sendi (Sandy),” tha Drejtori i Projektit Shpresë Ken Gnirke. “Disa herë është studenti me 

synime të larta notat e të cilit janë duke u ulur; disa herë është një prindër që është krejtësisht i stresuar 

sepse është duke ekuilibruar kërkesat e jetës së përditëshme ndërsa përpiqet të rimëkëmbet nga Sendi 

(Sandy).”  

 

“Këshilluesit tanë janë të trainuar të ndihmojnë të mbijetuarit që të kuptojnë se janë duke përjetuar 

reagime shumë normale ndaj rrethanave shumë të pazakonshme dhe se rimëkëmbja thjesht nuk ka një 

kalendar,” tha Gnirke. “Eshtë e rëndësishme që njerëzit e dinë se do të vazhdojmë të jemi në 

komunitetet e tyre gjatë muajve të ardhshme sepse shumë të mbijetuar do të përjetojnë reagime ndaj 

uraganit Sendi (Sandy) për muaj me rradhë.” 

 

Projekti Shpresa financohet nga FEMA dhe administrohet nga Administrata e Shërbimeve të Abuzimit të 

Substancave dhe Shëndetit Mendor (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) 

(SAMSHA). 

 

Banorët e Nju Jorkut (New Yorkers) të stresuar nga ndikimi i stuhisë mund të lidhen me programin 

vendor Projekti Shpresë të tyre duke telefonuar në 1-800-LIFENET. LifeNet është një linjë e ndihmës, 

falas, konfidenciale për banorët e Nju Jorkut (New York), e disponueshme 24/7, me personel të trainuar 

të gatshëm për të dëgjuar dhe për të lidhur të mbijetuarit me shërbimet e Projektit Shpresë në zonën e 

tyre. Për më shumë informacion mbi Projektin Shpresë ju lutemi vizitoni: 

http://omh.ny.gov/omhweb/disaster_resources/project_hope/ 

 

Për të kontaktuar LifeNet, ju lutemi telefononi: 

Anglisht: 1-800-543-3638, 

Spanjisht: 1-877-298-3373, 

Gjuhët aziatike: 1-877-990-8585 

TTY: 212-982-5284 

Projekti SHPRESE: Numri i individëve të ndihmuar sipas llojit të shërbimit 
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Rajoni 

Takimet 

individuale/familjare 

për këshillimin për 

krizat 

Seancat në grup 

për këshillimit 

për krizat 

Seancat në 

grup të arsimit 

publik 

Gjithsej 

Qytetit i Nju Jorkut 

(New York City) 
61,368 17,581 23,302 102,251 

Qarku Naso (Nassau 

County) 
22,444 2,264 11,347 36,055 

Qarku Safolk (Suffolk 

County) 
20,040 919 8,748 29,707 

Qarqet 

Uestçestër/Roklënd 

(Westchester/Rockland 

Counties) 

1,515 138 1,034 2,687 

Anembanë programit 105,367 20,902 44,431 170,700 

Personeli i Projektit Shpresë NYC 
Naso 

(Nassau) 

Safolk 

(Suffolk) 

Roklënd/Uestçstër 

(Rockland/ 

Westchester) 

Gjithsej 

 

Këshilltarë për krizat me kohë të plotë, 

të shërbimit të drejtpërdrejtë 
388 176 92 20 676 
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