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WPROWADZENIE
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi (Office for People With
Developmental Disabilities – OPWDD) jest instytucją zajmująca się koordynacją usług
dla nowojorczyków z niepełnosprawnościami rozwojowymi, w tym z
niepełnosprawnościami intelektualnymi, porażeniem mózgowym, zespołem Downa,
zaburzeniami autystycznymi, zespołem Pradera-Williego i innymi zaburzeniami
neurologicznymi. Biuro świadczy usługi bezpośrednio oraz poprzez sieć ok. 500 agencji
non-profit.
Wizja OPWDD zakłada umiejscowienie osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi w
centrum systemu usług i form wsparcia, określając ten cel w następujący sposób:
Aby osoby z niepełnosprawnościami rozwojowymi cieszyły się istotnymi relacjami
z przyjaciółmi, rodziną i innymi osobami obecnymi w ich życiu, doświadczały
zdrowia i rozwoju osobistego, mieszkały w wybranym przez siebie domu i w pełni
uczestniczyły w życiu swojej społeczności. 1
Urzeczywistnienie tej wizji wymaga stałego skupienia uwagi na systemie wsparcia i
usług, którego rolą jest niesienie osobom z niepełnosprawnościami pomocy w osiąganiu
ich celów życiowych. W ciągu ostatnich 45 lat system usług i form wsparcia dla osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi w stanie Nowy Jork ewoluował od modelu
opartego na dużych instytucjach do systemu wykorzystującego społeczności lokalne,
służącego maksymalizacji niezależności i godności osób z niego korzystających. W
ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dalszy postęp – uznano, że osoby z
niepełnosprawnościami rozwojowymi mają prawo do życia, pracy i pełnego
funkcjonowania w szerszej społeczności, a także uczestniczenia w rozwoju form
wsparcia i usług, które to umożliwiają, w tym w rozszerzaniu modelu usług opartym na
samostanowieniu.
Pomimo tych pozytywnych zmian, system usług świadczonych w domu i w ramach
społeczności lokalnej, czyli Opieki Domowej i Społecznościowej (Home and
Community-Based Services – HCBS), zmaga się z coraz większymi obciążeniami.
Długotrwałe niedobory kadrowe stały się poważniejszym niż kiedyś problemem przez
pandemię COVID-19, wskutek czego osoby z niepełnosprawnościami mają coraz
większe trudności w dostępie do usług i wsparcia, którego potrzebują. 2 Osoby te chcą
móc dokonywać wyborów i cieszyć się decyzyjnością co do swojego życia, ale często
przekonują się, że niedobory kadrowe oraz nieelastyczne modele usług i zasady
https://opwdd.ny.gov/about-us/mission-vision-values
Dodatkowe informacje na temat epidemii wirusa COVID-19 i jej wpływu na osoby z
niepełnosprawnościami rozwojowymi w Nowym Jorku można znaleźć na stronie:
https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance.
1
2

funkcjonowania systemu negatywnie wpływają na możliwości realizacji ich celów
życiowych. Aby otrzymać niezbędne wsparcie i usługi, dzieci i ich rodziny muszą
poruszać się w gąszczu nieskoordynowanych systemów. Dorośli i dzieci z najbardziej
złożonymi potrzebami w zakresie wsparcia mogą uznać, że usługi, których potrzebują,
są niedostępne, a przedstawiciele społeczności o ograniczonym dostępie do usług
medycznych oraz zróżnicowanych kulturowo i etnicznie mogą odnieść wrażenie, że
system usług i wsparcia jest dla nich nieosiągalny lub że nie odpowiada on na ich
potrzeby.
Jak opisano dokładniej poniżej, w odpowiedzi na wyzwania, przed jakimi stoi nasz
system, oraz uwagi otrzymane od interesariuszy z całego stanu, Biuro (OPWDD)
określiło następujące trzy cele strategiczne na lata 2023-2027:

Cel 1: Zapewnianie wsparcia w sposób jak najbardziej
skoncentrowany na osobie

Poprawa wsparcia i usług świadczonych przez OPWDD dla osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi przez całe ich życie poprzez wyeliminowanie istniejących luk w systemie
usług oraz zapewnienie form wsparcia, które są zintegrowane, holistyczne i
skoncentrowane na indywidualnych potrzebach i odbiorców, oferując możliwości wyboru,
maksymalizując niezależność i zwiększając integrację ze społecznością.

Cel 2: Promowanie działań wzmacniających zasoby kadrowe i
infrastrukturę

Rozwój systemu OPWDD poprzez inwestowanie w zasoby kadrowe, doskonalenie systemu
usług, tak aby proces ich świadczenia był bardziej efektywny i zrównoważony, a także
zwiększanie dostępu do informacji.

Cel 3: Wspieranie zmian i innowacji systemowych w całym stanie

Badanie nowych podejść i możliwości w celu zmniejszenia złożoności systemu i poprawy
jego zdolności do służenia osobom z niepełnosprawnościami rozwojowymi.

SYTUACJA WYJŚCIOWA I DANE, NA KTÓRYCH OPARTO
PLANOWANIE STRATEGICZNE
W maju 2021 roku OPWDD rozpoczęło inicjatywę planowania, mającą pomóc w
określeniu strategicznych celów Biura. Działania te wiązały się z szerokim
zaangażowaniem interesariuszy, istotnym wkładem publicznym oraz weryfikacją danych
i polityki stanu. Poniższy rozdział przedstawia ich wyniki.
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Zaangażowanie interesariuszy

Podczas pięciu regionalnych forów publicznych, OPWDD wysłuchało wypowiedzi 100
uczestników. Podsumowanie udziału interesariuszy i uzyskanych informacji zwrotnych
dołączono do niniejszego raportu jako Załącznik B. Powtarzające się wątki dotyczyły
m.in. potrzeby zwiększenia liczby personelu i podwyższenia płac dla specjalistów
wsparcia bezpośredniego, większej elastyczności w świadczeniu usług, rozszerzenia
dostępnych opcji mieszkaniowych, wykorzystania danych w celu umożliwienia
świadomego podejmowania decyzji, poprawy form wsparcia dla osób o najbardziej
złożonych potrzebach oraz poprawy usług kryzysowych.
Oprócz forów publicznych, OPWDD zorganizowało również spotkania z
przedstawicielami 26 grup interesariuszy, w tym grup rzecznictwa własnego, organizacji
rodzinnych, organizacji placówek świadczących usługi, rad ds. niepełnosprawności
rozwojowych oraz grup niedostatecznie reprezentowanych. Wiodące tematy poruszane
w czasie tych dyskusji były zgodne z kwestiami zidentyfikowanymi podczas forów
publicznych, ale obejmowały również potrzebę lepszego dostępu do usług dla grup
niedostatecznie reprezentowanych, w tym dostępu w sensie językowym oraz dostępu
do usług dostosowanych do potrzeb kulturowych, a także potrzebę lepszej współpracy
między agencjami stanowymi, rozszerzonych innowacji technologicznych i wymiernego
udziału interesariuszy w procesie podejmowania decyzji.
Pisemne wypowiedzi przekazało ponad 218 interesariuszy, z których 163 nie
uczestniczyło w żadnym z forów publicznych ani nie przedstawiło uwag w ramach
formalnej grupy interesariuszy. Do najważniejszych priorytetów tych interesariuszy
należało rozwiązanie kryzysu związanego z zatrudnieniem kadry oraz poprawa
wsparcia w sferze mieszkaniowej, możliwości samostanowienia i zarządzania opieką.
Do tematów powtarzających się w wypowiedziach osób komunikujących swoje potrzeby
należało pragnienie bycia wysłuchanym i szanowanym, apele o inwestycje w
technologię i rozwiązania mieszkaniowe oraz dalsze działania związane z wirtualnym
dostępem do usług. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami wyrazili wiele
postulatów podobnych do wyżej wymienionych, mówiąc również o konieczności
poprawy możliwości samostanowienia i wsparcia dla osób o złożonych potrzebach.
Główne wątki w wypowiedziach przedstawicieli placówek świadczących usługi dotyczyły
zasobów kadrowych, elastyczności w świadczeniu usług i ułatwień na poziomie
przepisów.

Informacje zwrotne dotyczące planowania w hrabstwie

Co roku OPWDD przekazuje Jednostkom Samorządu Terytorialnego (Local
Governmental Units – LGUs) dane z hrabstw dotyczące korzystania z Medicaid przez
osoby z niepełnosprawnościami rozwojowymi i zabiega o ich udział w planowaniu
działań OPWDD na poziomie ogólnostanowym. Podsumowanie informacji zwrotnych
dotyczących planowania w hrabstwach znajduje się w Załączniku C. Jednostki
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Samorządu Terytorialnego określiły główne wyzwania, z którymi ich zdaniem hrabstwa
będą musiały się zmierzyć w nadchodzącym roku. Należą do nich problemy związane z
dostępną na rynku pracy kadrą, dostępnością miejsc pobytowych i usług związanych z
reagowaniem w sytuacjach nagłych/kryzysowych, brak zdecydowania w kwestii
szczepień przeciwko COVID-19 wśród specjalistów wsparcia bezpośredniego oraz
zagadnienia związane z transportem.

Dane Medicaid

Poza zapoznaniem się z opiniami interesariuszy, OPWDD dokonało analizy danych
Medicaid za okres pięciu lat. 3 OPWDD oparło się również na danych uzyskanych w
ramach badania National Core Indicator (NCI) Staff Stability, dotyczących pracowników
bezpośredniego wsparcia.
Dane Medicaid wykazują wzrost liczby osób korzystających z usług, całkowitych
wydatków i wysokości rocznych płatności na osobę. Od 2016 do 2020 roku całkowita
liczba osób korzystających z usług wzrosła z 113 561 do 121 898. Wydatki wzrosły z
7,1 mld USD do 8,3 mld USD, a średnia wysokość nakładów finansowych na osobę
wzrosła z 62 557 USD do 68 491 USD (patrz Rys. 1 poniżej).

3 OPWDD udostępniło w ostatnim czasie dane dotyczące Medicaid za okres pięciu lat na stronie
internetowej agencji: https://opwdd.ny.gov/data. Wymogi sprawozdawcze dla planu strategicznego
zostały rozszerzone przez niedawno wprowadzone przepisy, czego efektem ma być większa ilość
informacji demograficznych. OPWDD uwzględni nowe dane, gdy tylko będą one dostępne, w przyszłych
planach rocznych. Oczekuje się, że niektóre z tych dodatkowych informacji będą elementem praktyki
corocznego udostępniania danych Medicaid w przyszłych latach w celu wspierania działań planistycznych
i zaangażowania interesariuszy.
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Commented [SW3]: Rys. 1: Całkowita liczba odbiorców
usług i średnia roczna wysokość płatności na osobę
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Całkowita liczba odbiorców usług
Średnia wysokość płatności na osobę

Struktura demograficzna osób korzystających z usług (wg danych na rok 2020) jest
następująca: 63% osób identyfikuje się jako mężczyźni, a 37% jako kobiety; nieco mniej
niż dwie trzecie (61%) osób obsługiwanych przez OPWDD identyfikuje się jako biali, a
następnie prawie jedna piąta (18%) jako czarni. 10% identyfikuje się jako Latynosi (6%),
Azjaci (3%) lub rdzenni Amerykanie (1%), a 11% jako „inna grupa etniczna” (4%) lub
„nieznana grupa etniczna” (7%). 4

4 Niezduplikowana liczba całkowita nie jest równa sumie dzieci, dorosłych i seniorów, ponieważ niektóre
osoby osiągają wiek 21 lub 65 lat w ciągu roku kalendarzowego. Łączne płatności obejmują świadczenia
w ramach programów Medicaid, State Plan i Fully Integrated Duals Advantage for Individuals with
Intellectual and Developmental Disabilities (FIDA-IDD).
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Dane Medicaid pokazują również znaczny spadek wymiaru opieki instytucjonalnej w
ciągu ostatnich pięciu lat, przy czym liczba osób korzystających z usług
instytucjonalnych w ośrodku rozwojowym lub szpitalu specjalistycznym certyfikowanym
przez OPWDD zmniejszyła się z 506 do 274 w 2020 roku. Liczba osób korzystających z
certyfikowanych usług mieszkaniowych wykazuje niewielki spadek – z 38 613 w roku
2016 do 36 929 w roku 2020. Jednocześnie dane odzwierciedlają znaczny wzrost liczby
osób korzystających z usług związanych z samostanowieniem – z 5 166 odbiorców
takich usług w 2016 roku do 18 272 w 2020 roku.
Dane te odzwierciedlają również znaczny wzrost wydatków na korzystające z usług
OPWDD dzieci. Liczba dzieci (osób poniżej 21 roku życia) korzystających z usług
OPWDD wzrosła z 37 115 w 2016 r. do 40 819 w 2020 r., przy czym całkowity koszt
świadczonych im usług wzrósł z 468,9 mln USD do 725,5 mln USD, a średnia wysokość
płatności na osobę wzrosła z 12 632 USD do 17 774 USD, jak (patrz Rys. 2).
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Commented [SW5]: Rys. 2: Całkowita liczba dzieci i
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Całkowita liczba dzieci będących odbiorcami usług
Średnia wysokość płatności na dziecko

Szczególnie wyraźny jest wzrost wykorzystania usług związanych z samostanowieniem
przez dzieci – liczba dzieci korzystających z tego rodzaju usług wzrosła z 1 985 w 2016
roku do 9 457 w 2020 roku; dzieci stanowiły 51,6% wszystkich odbiorców
samodzielnych usług w 2020 roku (Rys. 3).
Commented [SW6]: Rys. 3: Liczba osób korzystających
z modelu samostanowienia wg. wieku
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Skala wykorzystania usług habilitacji środowiskowej również wykazuje znaczny wzrost
między czerwcem 2016 a czerwcem 2020: z 21 859 odbiorców w 2016 roku (łączne
wydatki wynoszące 312,1 mln USD i średnia wysokość płatności na osobę wynosząca
14 277 USD) do 37 770 odbiorców w 2020 roku (łączne wydatki wynoszące 608,4 mln
USD i średnia wysokość płatności na osobę wynosząca 16 109 USD). Skala
wykorzystania zorganizowanych programów dziennych zanotowała niewielki spadek z
48 639 odbiorców w 2016 r. (łączne wydatki w wysokości 1,5 mld USD i średnia
wysokość płatności na osobę 30 526 USD) do 47 779 odbiorców w 2020 r. (łączne
wydatki wynoszące 1,6 mld USD i średnia wysokość płatności na osobę 32 670 USD).
Nastąpił spadek liczby osób otrzymujących formy wsparcia związane z zatrudnieniem –
z 18 058 odbiorców w 2016 r. (łączne wydatki wynoszące 181,9 mln USD i koszt w
wysokości 10 072 USD na osobę) do 15 307 odbiorców w 2020 r. (łączne wydatki
wynoszące 175,6 mln USD i koszt w wysokości 11 472 USD na osobę).
Koszty usług koordynacji opieki znacznie wzrosły w ciągu omawianego pięcioletniego
okresu (patrz Rys. 4). W tym okresie OPWDD poczyniło znaczące inwestycje w
program usług koordynacji opieki, przechodząc od koordynacji w ramach Opieki
Domowej i Społecznościowej (Home and Community-Based Services – HCBS) do
kompleksowego modelu Zarządzania Domową Opieką Zdrowotną (Health Home Care
Management – HHCM) w 2018 r. Liczba osób korzystających z koordynacji opieki
wzrosła z 97 957 odbiorców w 2016 r. do 109 756 odbiorców w 2020 r., a koszty
programu wzrosły z 238,9 mln USD w 2016 r. do 508,2 mln USD w 2020 r. W tym
czasie średnia wysokość płatności za koordynację opieki na osobę wzrosła z 2 439
USD w 2016 roku do 4 630 USD w 2020 roku.
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Commented [SW7]: Rys. 4: Liczba osób w systemie
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Dane dotyczące stabilności zasobów kadrowych

Kolejnym kluczowym źródłem danych wykorzystywanym do planowania jest ankieta
National Core Indicator (NCI) dotycząca stabilności zasobów kadrowych. Co roku
OPWDD realizuje badanie dotyczące stabilności zasobów kadrowych – NCI Staff
Stability Survey w celu pozyskania kompleksowych danych na temat kadry specjalistów
wsparcia bezpośredniego (Direct Support Professionals – DSPs) w stanie Nowy Jork,
uwzględniając czynniki takie jak wskaźniki rotacji pracowników, wakatów i
wynagrodzeń. Efektem inicjatywy NCI jest coroczny raport zawierający dane dotyczące
poszczególnych każdego z uczestniczących w badaniu stanów. Badanie dotyczące
roku 2019 zostało opublikowane w styczniu 2021 roku. 5
OPWDD przesłało ankietę NCI Staff Stability Survey do 347 kwalifikujących się do
badania agencji działających na zasadzie wolontariatu/non-profit w całym stanie Nowy
Jork. 6 Zebrane i zamieszczone poniżej dane dotyczą okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r., w którym w 261 agencjach uczestniczących w programie zatrudnionych
było 63 337 pracowników wsparcia bezpośredniego. Liczba pracowników wsparcia

https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/
Poniższe dane odnoszą się wyłącznie do zatrudnienia w agencjach non-profit/opartych na wolontariacie
i nie dotyczą liczby pracowników zatrudnionych przez stan.

5
6
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bezpośredniego w agencjach uczestniczących w projekcie wynosiła od 2 do 2 164
osób, przy czym 58% agencji zatrudniało mniej niż 200 takich pracowników.
W ankiecie zebrano informacje zarówno o wskaźnikach dotyczących wakatów, jak i
rotacji personelu w agencjach, które wzięły w niej udział. Co do wskaźnika wakatów, to
nieobsadzonych było 11,9% stanowisk w pełnym wymiarze czasu pracy i 17,5%
stanowisk w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wskaźnik rotacji pracowników wsparcia
bezpośredniego wyniósł 36,2%, przy czym rotacja była najwyższa w zachodniej części
stanu Nowy Jork (Region 1 OPWDD) – 41,3% i w środkowej części stanu Nowy Jork
(Region 2 OPWDD) – 39,3%, a niższa w regionie stołecznym (Region 3 OPWDD) –
30,0%, w Nowym Jorku (Region 4 OPWDD) – 33,7% i na Long Island (Region 5
OPWDD) – 30,7% (patrz Rys. 5). 7
Commented [SW8]: Rys. 5: Rotacja pracowników
wsparcia bezpośredniego
42,8%
36,2%
W roku 2019 1 na 3 pracowników odszedł z pracy

Text below: no changes

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to w czasie realizacji badania NCI w 2019 roku, stawki
godzinowe zgłoszone przez podmioty non-profit świadczące usługi mieściły się w
przedziale od 12 USD do 24,21 USD, przy czym średnia w stanie Nowy Jork wynosiła
15,31 USD. Średnie płace według regionów OPWDD przedstawiały się następująco:
Region 1: 14,01 USD, Region 2: 14,06 USD, Region 3: 15,39 USD, Region 4: 16,40
USD i Region 5: 15,61 USD. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2019 roku w stanie Nowy
Jork obowiązywały cztery różne, zależne od regionu płace minimalne, co może mieć
wpływ na średnią płacę pracowników wsparcia bezpośredniego w regionach (tj. w
Nowym Jorku: 15,00 USD dla dużych pracodawców zatrudniających 11 lub więcej
pracowników i 13,50 USD dla małych pracodawców zatrudniających 10 lub mniej
pracowników, Long Island i Westchester: 12,00 USD i w pozostałej części stanu: 11,10
USD).

7

Mapy przedstawiające regiony OPWDD znajdują się w Załączniku B.
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Commented [SW9]: Rys. 6: Średnie zarobki
pracowników wsparcia bezpośredniego
25 USD
20 USD
12,45 USD
15,31 USD

Na podstawie danych dot. stanowisk asystentów wsparcia bezpośredniego w
elektronicznym systemie kadrowym stanu Nowy Jork, można zaobserwować, że wśród
pracowników stanowych występują tendencje podobne do odnotowanych w sektorze
non-profit. Pandemia wpłynęła również na strukturę zatrudnienia pracowników OPWDD
zajmujących się bezpośrednią opieką. W 2021 roku wskaźnik rotacji wzrósł do 21,4%
(dla porównania – 14,6% w 2020 roku i 16% w 2019 roku). Wzrost odnotowany w 2021
r. oznaczał najwyższy w okresie trzech lat poziom rotacji. Ponadto w latach 2020 i 2021
liczba odchodzących z pracy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednich
opiekunów przewyższyła poziom zatrudnienia o 921 stanowisk.
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CELE I ZADANIA PLANU STRATEGICZNEGO
W oparciu o współpracę z interesariuszami oraz analizę danych i polityki stanu,
OPWDD proponuje następujące priorytety i cele w ramach Planu Strategicznego na lata
2023-2027.

Cel 1: Zapewnianie wsparcia w sposób jak najbardziej
skoncentrowany na osobie

Poprawa wsparcia i usług świadczonych przez OPWDD dla osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi przez całe ich życie poprzez wyeliminowanie
istniejących luk w systemie usług oraz zapewnienie form wsparcia, które są
zintegrowane, holistyczne i skoncentrowane na indywidualnych potrzebach i odbiorców,
oferując możliwości wyboru, maksymalizując niezależność i zwiększając integrację ze
społecznością.

Podstawową wartością dla OPWDD jest świadczenie usług w sposób jak najbardziej
skoncentrowany na osobie. Z tego też powodu OPWDD stawia sobie za cel
priorytetowe traktowanie działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami
rozwojowymi ze wszystkich społeczności, tak aby mogły otrzymywać usługi jak najlepiej
odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, wyborom i zainteresowaniom. Realizacja
poniższych zadań i działań pomoże OPWDD osiągnąć opisany nadrzędny cel w ciągu
najbliższych pięciu lat.

Zadanie 1.1: Integracja i uczestnictwo w społeczności
Zwiększenie możliwości integracji i uczestnictwa w społeczności, a także intensyfikacja
form wsparcia ułatwiających samostanowienie oraz działań poprawiających społeczne
uwarunkowania zdrowia.
Zgodnie z polityką krajową (system usług świadczonych w domu i w ramach
społeczności lokalnej, tj. Home & Community Based Services, decyzja Olmstead),
priorytetami interesariuszy i misją agencji, OPWDD działa na rzecz zapewnienia
osobom z niepełnosprawnościami rozwojowymi szerszych możliwości życia, pracy i
uczestnictwa w swoich społecznościach. 8 Aby osiągnąć ten cel, osoba z
8 Więcej informacji na temat decyzji Olmstead i ostatecznych przepisów dotyczących Opieki Domowej i
Społecznościowej można znaleźć na stronach https://www.ada.gov/olmstead/index.html i
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niepełnosprawnością musi również mieć możliwość dokonywania wyborów
kształtujących formy wsparcia i usługi, do których ma dostęp. Kiedy człowiek znajduje
się w centrum procesu decyzyjnego i jest bardziej zaangażowany w życie swojej
społeczności, może cieszyć się lepszym zdrowiem i samopoczuciem, co przekłada się
na wyższą jakość życia. W związku z tym OPWDD planuje realizować następujące
działania, aby zwiększyć możliwości integracji i wyboru, co w rezultacie poprawi jakość
życia osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi.
Więcej zintegrowanych usług opieki dziennej
W 2020 roku blisko 50 tys. osób korzystających z usług OPWDD uczestniczyło w
programach i usługach habilitacji dziennej. 9 Jednym z założeń programu Opieki
Domowej i Społecznościowej (HCBS waiver) jest świadczenie usług w sposób jak
najbardziej zintegrowany, co oznacza również dostęp do społeczności. Co więcej,
poprawione zapisy zawarte w regulacjach dotyczących Opieki Domowej i
Społecznościowej kładą nacisk na znaczenie jakości doświadczeń uczestnika i
osiąganych przez niego osobistych wyników. W związku z tym OPWDD zainwestuje
blisko 30 mln USD z funduszy wyasygnowanych na mocy ustawy American Rescue
Plan Act (ARPA), aby poprzez zwiększenie możliwości podmiotów świadczących usługi
poprawić dostęp do innowacyjnych, zintegrowanych i skoncentrowanych na osobie
alternatyw dla tradycyjnych usług dziennych oraz usług związanych z ułatwieniem
zatrudnienia. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie skali świadczenia przez OPWDD
dziennych usług w ramach Opieki Domowej i Społecznościowej oraz usług związanych
z zatrudnieniem dla szerszej społeczności.
Inwestycje te obejmują finansowanie grantów dla placówek świadczących usługi w celu
stworzenia elastycznych form opieki dziennej w społeczności lokalnej, działania
związane z aktywizacją zawodową, a także finansowanie wsparcia operacyjnego i
pomoc techniczną zorientowane na zmiany w modelu biznesowym. Ww. zmiany mają
sprzyjać skoncentrowanemu na osobie podejściu w dostarczaniu szerszej społeczności
kompletnych usług dziennych oraz związanych z aktywizacją zawodową i
zatrudnieniem. Działania te są jednym z kroków w kierunku intensyfikacji realizowanych
przez OPWDD programów zawodowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz
ułatwiających zatrudnienie, zgodnie z zapowiedziami zawartymi w orędziu gubernator
Hochul o sytuacji stanu w 2022 roku. Inne działania będą obejmowały udostępnianie
informacji o inicjowanych przez panią gubernator nowych programach mających na celu
ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami przejścia między systemem edukacji a
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-basedservices-final-regulation/index.html
9 https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020 , https://opwdd.ny.gov/servicesfunded-fida-idd-managed-care-program-2020
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rynkiem pracy oraz współpracę z nowo utworzonym stanowiskiem Głównego
Pełnomocnika ds. Niepełnosprawności w realizacji jego misji zmniejszania barier w
dostępie do pracy zarobkowej dla osób z niepełnosprawnościami.
Poszerzenie dostępu do technologii wspomagających i modyfikacji środowiskowych
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi (OPWDD) zdaje sobie sprawę
z faktu, że technologie wspomagające mogą dać osobom z niepełnosprawnościami
możliwość większej niezależności i pomóc im włączyć się do życia w otoczeniu
społecznym. Technologie wspomagające umożliwiają niektórym osobom z
niepełnosprawnościami równy dostęp do możliwości i korzyści będących udziałem
wszystkich obywateli w takich dziedzinach, jak edukacja, praca, zdrowie, ogólny komfort
życia oraz samodzielność. Odpowiednie wykorzystanie technologii wspomagających i
zdalnego wsparcia może również zwiększyć możliwości osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi, a jednocześnie pomóc w bardziej efektywnej i skutecznej organizacji
pracy pracowników wsparcia bezpośredniego, tak aby pomagali tam, gdzie pomoc jest
potrzebna i we właściwym czasie.
Doświadczenia przed i w trakcie pandemii wirusa COVID sugerują, że odpowiednio
wykorzystane zdalne wsparcie może przynieść większe zadowolenie z opieki przy
mniejszym koszcie i bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa jednostki. Jednocześnie
pandemia uwydatniła potrzebę dodatkowego przemyślenia tego, w jaki sposób najlepiej
wspierać wykorzystanie technologii wspomagających w ramach obecnie realizowanych
strategii. Dlatego też w najbliższych latach kluczowym obszarem działań będzie pełne
zbadanie, a także ułatwienie dostępu do technologii wspomagających i zdalnych
pomagających osobom z niepełnosprawnościami żyć bardziej niezależnie i
ułatwiających efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów kadrowych, gdy jest to
konieczne i pożądane przez daną osobę.
Pierwszym krokiem do poprawy dostępu jest wykorzystanie przez OPWDD niewielkiej
części funduszy pozyskanych na mocy ustawy ARPA na usprawnienie i poprawę
procesu, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami rozwojowymi uzyskują
dostęp do technologii wspomagających oraz dokonują niezbędnych modyfikacji w
swoich domach i pojazdach. Niektórzy interesariusze zauważyli, że proces ten bywa
czasochłonny, kłopotliwy i skomplikowany. W związku z tym OPWDD poddaje ocenie
obecne procesy programu, zakładając, że wynikające z tego rekomendacje wpłyną na
przyszłe działania zmierzające do uproszczenia i rozszerzenia dostępności usług,
poprawy ogólnego zadowolenia ich użytkowników oraz zwiększenia ich zaangażowania
w program. Dodatkowo OPWDD sfinansuje opracowanie i wdrożenie szkoleń
poświęconych kluczowym aspektom programu. Szkolenia zostaną stworzone z myślą o
podmiotach świadczących usługi, organizacjach koordynujących opiekę, lekarzach i
pracownikach OPWDD.
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Aby w pełni wykorzystać zalety technologii wspomagających, OPWDD będzie również
analizować rozwiązania, które pozwoliłyby optymalnie zmodernizować system
zamówień Biura, tak aby zapewnić skuteczny i terminowy dostęp do finansowania oraz
ocenić odpowiednie rodzaje technologii pod kątem usprawnienia sposobów
gromadzenia danych, sprawozdawczości i przejrzystości w ramach systemu OPWDD.
Wspomagane podejmowanie decyzji
OPWDD dąży do rozszerzenia możliwości osób z niepełnosprawnościami związanych z
dokonywaniem niezależnych wyborów poprzez metody wspomaganego podejmowania
decyzji. Począwszy od 2018 roku, zasady wspomaganego podejmowania decyzji
zaczęły być wdrażane w wybranych procesach wewnętrznych OPWDD. Patrząc w
przyszłość, Biuro poparło wprowadzenie regulacji, które pozwoliłyby na prawne uznanie
w Nowym Jorku umów o wspomaganym podejmowaniu decyzji. Odpowiednie
rozwiązania regulacyjne pozwoliłyby na szerokie wprowadzenie w życie przepisów o
wspomaganym podejmowaniu decyzji, w ten sposób przynosząc korzyści tysiącom
osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi, które chcą podejmować decyzje przy
wsparciu przyjaciół i bliskich. Korzystając z części funduszy pozyskanych na mocy
ustawy ARPA, OPWDD promuje stosowanie wspomaganego podejmowania decyzji w
przypadku osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi oraz dąży do udoskonalenia
modelu stosowania takich rozwiązań. Fundusze zostaną wykorzystane na opracowanie
i przetestowanie modelu ułatwień skuteczniej wspierającego osoby z
niepełnosprawnościami w podejmowaniu decyzji oraz pozwalającego edukować
interesariuszy w tym zakresie, a także doskonalić zasady wspomaganego
podejmowania decyzji w ramach systemu usług świadczonych przez OPWDD.

Zadanie 1.2: Dzieci, młodzież i młodzi dorośli
Zapewnienie dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym odpowiednich i skoordynowanych
usług w kontekście szkoły, rodziny i otoczenia społecznego.
Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych blisko 17% dzieci w wieku od 3 do 17 lat ma
jedno lub więcej zaburzeń rozwojowych. 10 Badania wskazują również, że liczba ta
wzrosła w ostatnich latach. 11 Zgodnie z tendencjami ogólnokrajowymi, w ciągu ostatnich
10 Zablotsky B, Black LI, Maenner MJ, Schieve LA, Danielson ML, Bitsko RH, Blumberg SJ, Kogan MD,
Boyle CA. Prevalence and Trends of Developmental Disabilities among Children in the US: 2009–2017.
Pediatrics. 2019; 144(4): e20190811.
11 Benjamin Zablotsky, Lindsey I. Black, Matthew J. Maenner, Laura A. Schieve, Melissa L. Danielson,
Rebecca H. Bitsko, Stephen J. Blumberg, Michael D. Kogan, Coleen A. Boyle; Prevalence and Trends of
Developmental Disabilities among Children in the United States: 2009–2017. Pediatrics October 2019;
144 (4): e20190811. 10.1542/peds.2019-0811
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pięciu lat nastąpił znaczny wzrost wydatków na dzieci korzystające z usług OPWDD w
ramach Opieki Domowej i Społecznościowej. Wzrost ten był szczególnie wyraźny w
przypadku osób poszukujących wsparcia w ramach modelu usług związanych ze
samostanowieniem. Jednocześnie wzrosła potrzeba zapewnienia usług dzieciom w
sytuacjach kryzysowych, mających trudności z dostępem do odpowiedniej pomocy
doraźnej. W najbliższych latach OPWDD podejmie szereg inicjatyw mających na celu
poprawę usług dostępnych dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Będą one
obejmować rozszerzenie możliwości specjalistycznego leczenia, bardziej spójny dialog
między systemami oraz pracę nad poprawą koordynacji usług między agencjami
stanowymi.
Usługi Opieki Domowej i Społecznościowej
Kwalifikujące się do korzystania z usług dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (w
wieku od 0 do 20 lat) mogą korzystać z szerokiego zakresu programów finansowanych
ze środków publicznych oraz usług oferowanych przez inne agencje i organizacje, w
tym z usług wczesnej interwencji (Early Intervention); programu Head Start; opieki nad
dziećmi; wczesnych i okresowych badań przesiewowych oraz diagnostyki i leczenia w
ramach Medicaid; usług edukacyjnych w szkołach; wsparcia dla rodzin; usług
związanych z aktywizacją zawodową oraz usług związanych z opieką domową i
społecznościową świadczonych przez OPWDD. Na przestrzeni lat w ramach programu
Opieki Domowej i Społecznościowej OPWDD zapewniano przede wszystkim wsparcie i
usługi dla dorosłych, z których uczeń z niepełnosprawnością rozwojową zaczynał
korzystać po zakończeniu edukacji.
Ponadto stan Nowy Jork oferuje kompleksowe usługi dla dzieci, obejmujące habilitację
w otoczeniu społecznym, habilitację dzienną, wsparcie i usługi dla opiekunów/rodziny,
szkolenia i wsparcie w zakresie rzecznictwa własnego w społeczności lokalnej, usługi
preorientacji zawodowej, zatrudnienie wspomagane, planowaną opiekę zastępczą i
opiekę zastępczą w sytuacjach kryzysowych, opiekę paliatywną, modyfikacje
środowiskowe, modyfikacje pojazdów, sprzęt adaptacyjny i pomocniczy oraz transport
niemedyczny. Stan Nowy Jork zapewnia również wsparcie w ramach programu Usług
Leczenia i Wsparcia dla Dzieci i Rodzin (Children and Family Treatment and Support
Services), obejmującego usługi terapeutyczne, usługi wsparcia dla rodzin, interwencję
kryzysową, usługi rehabilitacyjne, a także usługi wsparcia i szkolenia dla młodzieży.
W związku z rosnącą liczbą młodych osób z niepełnosprawnościami korzystających z
usług świadczonych przez OPWDD oraz stanowych systemów usług, Biuro
przeanalizuje typy usług, do których dostęp mają dzieci i młodzież, w celu skutecznej
koordynacji tych usług z innymi dostępnymi rozwiązaniami. W ramach ww. analizy
ustalone zostanie, czy usługi i wsparcie są skoncentrowane na dziecku, oparte na
funkcjonowaniu w domu i otoczeniu społecznym, odpowiednie dla poziomu rozwoju i
wieku dziecka oraz zaprojektowane i świadczone w kontekście rodziny. OPWDD
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przewiduje, że opisana analiza stworzy możliwości innowacji i ulepszeń w
projektowaniu usług, które mogą zaowocować reformą istniejących rozwiązań.
Zarządzanie opieką dla dzieci
OPWDD będzie współpracować z partnerskimi agencjami stanowymi na rzecz poprawy
usług zarządzania opieką dla dzieci z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Stan Nowy
Jork prowadzi obecnie dwa programy opieki typu Health Home, z których mogą
korzystać dzieci – Health Homes Serving Children (HHSC) oraz Health Homes Serving
People with developmental disabilities, znane jako Care Coordination
Organization/Health Home (CCO/HH). 12 Zdecydowana większość dzieci z
niepełnosprawnościami rozwojowymi otrzymuje usługi zarządzania opieką w ramach
programu CCO/HH. OPWDD przeanalizuje atuty modelu CCO/HH w ramach oceny
finansowanej przez ARPA, która pomoże w realizacji przemyślanej poprawy jakości
zarządzania opieką dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi, w tym dzieci. W
oparciu o wnioski z analizy i bieżące opinie ze strony rodzin, OPWDD będzie
współpracować z partnerami w innych agencjach stanowych w celu wprowadzenia
niezbędnych modyfikacji programu, tak aby dzieci z niepełnosprawnościami
otrzymywały odpowiednie usługi w zakresie zarządzania opieką.
Usługi kryzysowe dla dzieci
W ciągu ostatnich kilku lat OPWDD i działające w stanie Nowy Jork Biuro ds. Zdrowia
Psychicznego (OMH) współpracowały w celu zwiększenia dostępności usług
kryzysowych dla dzieci. W sierpniu 2018 r. otwarto w Buffalo specjalistyczny zakład
opieki dla dzieci (Residential Treatment Facility – RTF) prowadzony przez instytucję
Our Lady of Victory (OLV) Services. W listopadzie 2019 r. liczbę typów usług
świadczonych przez ośrodek rozszerzono do 12. Program intensywnego leczenia OLV
opracowano z myślą o dzieciach/dorosłych, u których zdiagnozowano poważne
zaburzenia emocjonalne i niepełnosprawność rozwojową. Jest on wynikiem współpracy
pomiędzy OMH (które zapewnia finansowanie i certyfikację RTF) i OPWDD (które
odpowiada za kliniczną weryfikację wszystkich skierowań i pomaga w opracowaniu
odpowiednich planów wypisu umożliwiających powrót do społeczności po osiągnięciu
celów leczenia). W ramach działania specjalistycznego programu RTF odnotowano
wiele udanych przypadków, w których z powodzeniem zrealizowano planowane wypisy
z ośrodka. Opuszczającym go osobom umożliwiono powrót do życia z rodziną lub w
innych środowiskach zintegrowanych ze społecznością, co było możliwe dzięki
odpowiedniemu wsparciu i usługom domowym. OPWDD bada możliwości realizacji
tego intensywnego programu leczenia w innych regionach stanu.

12Więcej informacji na temat usług zarządzania opieką nad dziećmi można znaleźć na stronach:
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/hh_children/index.htm;
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/index.htm
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OPWDD i OMH stworzą również wyspecjalizowane, wielodyscyplinarne, stacjonarne
oddziały psychiatryczne, gdzie dzieci i młode osoby w wieku od 5 do 21 lat
zdiagnozowane podwójnie (tj. z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi i
niepełnosprawnością rozwojową, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu), będą mogły korzystać z usług precyzyjnie dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb. Program będzie służył dzieciom, które kwalifikują się do
otrzymywania usług świadczonych przez OPWDD, wykazujących poważne zaburzenia
regulacji emocjonalnej oraz powtarzające się zachowania powodujące zagrożenia
bezpieczeństwa, takich jak agresja, samookaleczenia lub niszczenie mienia. Grupa
docelowa obejmuje dzieci, którym grozi leczenie poza granicami stanu, jak również te,
które z powodu swoich zachowań często przyjmowane są do placówek opieki i
oddziałów psychiatrycznych.
W ramach planu, ośrodek Upstate Medical Center ogłosił niedawno, że będzie
zarządzać całą stacjonarną opieką w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci
świadczoną obecnie przez Hutchings Psychiatric Center oraz stworzy specjalistyczny,
finansowany przez OMH, certyfikowany oddział stacjonarny dla dzieci w wieku od 12 do
17 lat, u których zdiagnozowano zarówno zaburzenia rozwojowe i choroby psychiczne.
Ten wyspecjalizowany oddział stacjonarny zapewni dzieciom bardziej ukierunkowaną i
specjalistyczną opiekę niż ta, która jest obecnie dostępna w stanowych placówkach, a
także będzie współpracował z OLV w ramach intensywnego programu leczenia w
przypadkach wymagających długoterminowych usług przejściowych wymaganych przez
przed powrotem leczonej osoby do domu. OPWDD będzie współpracować z OMH,
Upstate Medical Center, a także rodzinami i placówkami świadczącymi usługi po
wypisie w celu zapewnienia wsparcia i ułatwienia w ramach całości procesu przyjęcia,
leczenia i wypisu. Rodziny i placówki świadczące usługi otrzymają szkolenie, pomoc w
postaci doradztwa i inne formy wsparcia w celu nabycia umiejętności wdrażania
konkretnych technik i strategii interwencyjnych, które okazały się pomocne podczas
leczenia stacjonarnego, aby zmaksymalizować szanse sukcesu osoby leczonej po
wypisie. Poza tym, w ramach procesu planowania wypisu, OPWDD pomoże ułatwić
udostępnienie zalecanych form wsparcia poprzez program Opieki Domowej i
Społecznościowej oraz program stanowy dla kwalifikujących się dzieci.
Doświadczające kryzysu dzieci w wieku 6 lat i starsze mogą również skorzystać z Usług
Kryzysowych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i/lub Rozwojową (Crisis
Services for Individuals with Intellectual and/or Developmental Disabilities – CSIDD),
szerzej opisanych w części niniejszego dokumentu poświęconej Usługom Kryzysowym.
Ponadto OPWDD analizuje inne możliwości dostępne w całym stanie, które mogłyby
służyć dzieciom o złożonych potrzebach, m.in. oceniając propozycję stworzenia szpitala
specjalistycznego, który zapewniłby możliwości pomocy dzieciom z zaburzeniami
rozwojowymi, mającym znaczne potrzeby medyczne, lub doświadczającym złożonych
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form zaburzeń ze spektrum autyzmu ze współwystępującymi schorzeniami
medycznymi.

Zadanie 1.3: Złożone potrzeby
Rozszerzenie i poprawa usług przeznaczonych dla osób o złożonych potrzebach
dotyczących wsparcia, w tym usług mieszkaniowych i kryzysowych oraz wsparcia
behawioralnego.
OPWDD obsługuje osoby o różnych potrzebach, w tym osoby o złożonych potrzebach
medycznych, wymagające większego wsparcia behawioralnego, a także osoby
podwójnie zdiagnozowane. 13
Ogólnokrajowe raporty badawcze oraz interesariusze ze stanu Nowy Jork potwierdzają,
że osoby o najbardziej złożonych potrzebach wsparcia w wielu przypadkach mają
trudności z dostępem do odpowiednich usług ze względu na bariery, jakie napotykają,
próbując poruszać się po wielu systemach związanych z ich świadczeniem. Zjawisko to
jest szczególnie zauważalne w okresach kryzysu.
Aby poprawić dostęp dla osób o bardziej złożonych potrzebach, OPWDD zbada
możliwości współpracy między stanowymi systemami świadczenia usług. OPWDD
będzie również współpracować z partnerami stanowymi w celu rozszerzenia programów
wsparcia kryzysowego i behawioralnego, takich jak CSIDD. Zamiarem OPWDD jest,
aby wspomniane rozszerzenia programów, w połączeniu z międzysystemową
współpracą i reformami, zwiększyły dostęp do odpowiednich usług zdrowotnych i
behawioralnych, zmniejszyły zapotrzebowanie na niepotrzebne hospitalizacje i
zaangażowanie służb ratowniczych oraz zapewniły ukierunkowane wsparcie dla osób o
najbardziej złożonych potrzebach.
Długoterminowe formy wsparcia dla osób o złożonych potrzebach
Osoby z niepełnosprawnościami rozwojowymi, rzecznicy interesów osób z
niepełnosprawnościami, a także lekarze i pracownicy administracji zdają sobie sprawę z
tego, że potrzebne są nowe rozwiązania służące skutecznemu i właściwemu
zaspokojeniu potrzeb osób o złożonych i znaczących potrzebach w zakresie wsparcia
behawioralnego. Wiele z nich wymaga specjalistycznego wsparcia klinicznego w
zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem (np. w przypadku osób z historią
zachowań przestępczych, spożywających substancje niejadalne powodując zagrożenie
życia, samookaleczających się, podwójnie zdiagnozowanych itp.), a także stworzenia
skutecznych strategii remedialnych. U podstaw skuteczniejszego wspierania tych osób
leży ciągła zmiana kultury nadzoru w kierunku takiej, która sprzyja również rozwojowi
umiejętności w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa osobistego i
niezależności.
13 Podwójna diagnoza odnosi się do współwystępowania niepełnosprawności intelektualnej/rozwojowej i
zaburzenia psychicznego lub zaburzenia związanego z nadużywaniem substancji.
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W celu zapewnienia wsparcia dla osób o złożonych potrzebach wymagających opieki
długoterminowej, OPWDD rozważa reformę metodologii ustalania stawek za habilitację
w placówkach pobytowych. Obecnie każdy podmiot świadczący usługi otrzymuje
określoną stawkę ustaloną na podstawie historycznych kosztów świadczenia usług, nie
zaś potrzeb osoby będącej ich odbiorcą. Poprzez reformę obecnej metodologii ustalania
stawek, tworząc stawkę regionalną adekwatną do poziomu zaangażowania
koniecznego w przypadku danej osoby, OPWDD będzie lepiej wspierać podmioty typu
non-profit w obsłudze osób o złożonych potrzebach. Poza tym OPWDD realizuje
działania w celu identyfikacji osób z mniejszymi potrzebami, które korzystają z usług
świadczonych przez stan, a które mogłyby skorzystać z możliwości mieszkaniowych
oferowanych przez agencje non-profit i stworzenia im możliwości wybrania rozwiązania
mieszkalnego, które lepiej odpowiadałoby ich potrzebom i pragnieniom.
Oddziały Stanowe OPWDD analizują również nowe modele świadczenia usług dla
osób, które obecnie otrzymują intensywne wsparcie i wymagają pośredniego,
tymczasowego rozwiązania mieszkaniowego przed rozpoczęciem długoterminowego
zamieszkiwania w miejscu docelowym. Rozwój przejściowych/tymczasowych i/lub
długoterminowych domów grupowych prowadzonych przez stan w ramach systemowej
„siatki bezpieczeństwa” działa na rzecz strategii uwzględniającej potrzeby danej osoby i
zorientowany jest na wspieranie tych potrzeb w mniej restrykcyjnych warunkach,
zapewniając odpowiednie leczenie kliniczne i monitorowanie. Rozwijając takie
rozwiązania mieszkaniowe, OPWDD zwiększy swoje możliwości w zakresie
zarządzania potrzebami intensywnego wsparcia behawioralnego na poziomie
społeczności lokalnej w prowadzonych przez stan domach grupowych.
Rozwój Intensywnych Usług Behawioralnych
OPWDD wprowadzi na stałe podwyżkę stawek za świadczone Intensywne Usługi
Behawioralne, tj. usługę w ramach Opieki Domowej i Społecznościowej przeznaczoną
dla osób obecnie żyjących samodzielnie i wykazujących zaburzenia zachowania, które
narażają je na bezpośrednie ryzyko umieszczenia w bardziej restrykcyjnych warunkach
pobytowych. Wprowadzona w życie w drodze nadzwyczajnej poprawki, stała podwyżka
stawek będzie kontynuacją działań na rzecz zwiększonego dostępu do tej
krótkoterminowej, zorientowanej na wyniki usługi, która koncentruje się na rozwijaniu
skutecznych strategii behawioralnych w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa
i/lub poprawy jakości życia jej odbiorcy.
Usługi kryzysowe
Z myślą o doświadczających kryzysu dorosłych i dzieciach w wieku 6 lat i starszych,
OPWDD wdrożyło usługi kryzysowe (CSIDD) zgodnie z uznanym w całym kraju
modelem Systemic, Therapeutic, Assessment, Resources and Treatment (START).
CSIDD to usługi o wysokiej intensywności dla osób, które doświadczają częstych
hospitalizacji i wizyt w specjalistycznych placówkach w sytuacjach kryzysowych,
korzystają z mobilnych służb ratowniczych i są zagrożone zmianą miejsca
zamieszkania i/lub innych usług związanych z otoczeniem społecznym.

Projekt Planu Strategicznego OPWDD na lata 2023-2027

20

W zależności od potrzeb klinicznych, osoby w wieku 18 lat i starsze uczestniczące w
programie CSIDD mogą również korzystać z Centrum Pomocy (Resource Center),
oferującego zarówno planowe, jak i doraźne wsparcie terapeutyczne w
specjalistycznym ośrodku. Centra Pomocy zapewniają ocenę, systemowe wsparcie i
usługi, których celem jest powrót korzystającej z takiej placówki osoby do domu i/lub
pozostanie w nim. Kadra Centrum Pomocy ściśle współpracuje z zespołem klinicznym
programu CSIDD, korzystając z informacji dostarczanych w ramach ocen
dokonywanych przez dyrektorów medycznych i klinicznych CSIDD.
W niedługim czasie OPWDD będzie dysponować pełną siecią placówek świadczących
usługi CSIDD w całym stanie. W czerwcu 2021 r. OPWDD ogłosiło zapytanie ofertowe
w celu wdrożenia programu CSIDD i Centrum Pomocy w Regionie 2 (Central New
York/North Country). Umowa weszła w życie w październiku 2021 r., a usługi są
obecnie w fazie rozwoju. W grudniu 2021 roku OPWDD ogłosiło zapytanie ofertowe w
celu przeniesienia działającego w Regionie 3 (regiony Capital, Taconic i Hudson Valley)
stanowego zespołu CSIDD do podmiotu non-profit świadczącego usługi, który w 2022
roku założy w tym regionie również Centrum Pomocy. Opisane działania zapewnią, że
zarówno program CSIDD, jak i Centrum Pomocy dostępne będą w każdym regionie.
Oprócz zaangażowania w program CSIDD, OPWDD bierze udział we wspieranej przez
Biuro ds. Zdrowia Psychicznego (OMH), ogólnostanowej współpracy, mającej na celu
zapewnienie dostępu do usług kryzysowych dla osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi. Obecnie mogą one uzyskać pomoc również dzięki nowo stworzonej
infolinii 9-8-8. Do lipca 2022 r., na mocy przepisów federalnych, ustanowiony zostaje
numer 9-8-8 dedykowany sprawom zdrowia psychicznego i pomocy w obliczu kryzysu
samobójczego. Linia 9-8-8 ma na celu kierowanie osób, które nawiązują kontakt za jej
pośrednictwem, do specjalistów zapewniających odpowiednie, dostępne formy wsparcia
kryzysowego (np. poprzez połączenie osoby telefonującej z działającym w hrabstwie
mobilnym wsparciem kryzysowym).
Rozwój mobilnego reagowania kryzysowego
OPWDD wykorzysta część funduszy pozyskanych na mocy ustawy ARPA na
współpracę z Komisją Lokalnych Dyrektorów ds. Higieny Umysłowej Stanu Nowy Jork
(NYS Conference of Local Mental Hygiene Directors – CLMHD) w celu zbadania, w jaki
sposób mobilne systemy reagowania kryzysowego wspierają osoby z
niepełnosprawnościami rozwojowymi, zidentyfikowania luk w obecnym systemie i
zaproponowania rozwiązań, które pozwolą je zniwelować. Współpracując z hrabstwami,
CLMHD będzie pilotować program interwencji poprawiających mobilne reagowanie
kryzysowe i usługi dla dzieci. Działania pilotażowe będą promować wykorzystanie
technologii zdalnej w celu zapewnienia całodobowej (24/7/365) pomocy ambulatoryjnej,
poprawy efektywności pozyskiwania danych i opracowania szkoleń z myślą o
doskonaleniu systemów. Projekty pilotażowe dotyczące usług dla dzieci będą
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koordynować i rozwijać program szkoleń w celu poszerzenia wiedzy placówek
świadczących usługi i koordynatorów ds. opieki, co przełoży się na skuteczniejszą
pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami rozwojowymi i ich rodzinom. Projekt pomoże
również w inicjowaniu współpracy i tworzeniu powiązań między podmiotami
świadczącymi usługi (mogą to być np. programy Health Home, placówki świadczące
usługi medyczne dla dzieci/rodziny i inne agencje stanowe).
Pomoc techniczna dla placówek świadczących usługi
OPWDD zdaje sobie sprawę z faktu, że jeśli podmioty świadczące usługi proszone są o
obsługę osób o bardziej złożonych i wymagających potrzebach, to muszą one być w
stanie coraz skuteczniej oceniać ryzyko i zarządzać nim, a także utrzymywać ciągłość
usług ambulatoryjnych. W szczególności dotyczy to świadczenia usług w środowiskach
lokalnych. Z tego też powodu OPWDD stworzy Zespół ds. Pomocy i Konsultacji
Technicznej (Technical Assistance and Consultation Team – TACT), którego zadaniem
będzie wsparcie dla agencji świadczących usługi na rzecz osób o złożonych
potrzebach. TACT powoła zespoły wsparcia technicznego, które działać będą w
społecznościach, tworząc partnerstwa publiczno-prywatne mogące zapewnić ciągłość
odpowiedniego wsparcia klinicznego oraz organizując szkolenia, inicjatywy doradcze i
monitoring na rzecz placówek non-profit. Zespoły wsparcia technicznego będą również
kojarzyć placówki świadczące usługi w ramach systemów i pomiędzy nimi,
współpracować z lokalnymi komórkami kryzysowymi i szkolić ich kadry, a także
prowadzić instruktaż i konsultacje w zakresie najlepszych praktyk związanych z obsługą
osób o szczególnych potrzebach, które często korzystały z rozwiązań instytucjonalnych
lub bardziej restrykcyjnych.
W ramach planu na lata 2023-2027 OPWDD będzie nadal badać możliwości
dodatkowych sposobów wprowadzania innowacji i dobrze rokujących praktyk w stanie
Nowy Jork z myślą o dalszym poszerzaniu i doskonaleniu usług skierowanych do osób
o złożonych potrzebach związanych ze wsparciem. Działania te będą dotyczyć m.in.
usług kryzysowych, usług behawioralnych i usług sieci bezpieczeństwa w celu poprawy
społecznych uwarunkowań zdrowia i indywidualnych efektów opieki. 14 OPWDD rozważy
również, jak najlepiej wykorzystać dodatkową współpracę z różnymi grupami
interesariuszy, w tym Biurem ds. Zdrowia Psychicznego, Departamentem Zdrowia,
placówkami świadczącymi usługi w hrabstwach, szpitalami i innymi podmiotami, tak aby
zapewnić lepszą koordynację usług, szerszy dostęp do informacji o różnych formach
wsparcia oraz bardziej efektywną komunikację między systemami.

14 Więcej informacji na temat społecznych uwarunkowań zdrowia można znaleźć na stronie
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
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Zadanie 1.4: Społeczności zróżnicowane kulturowo i etnicznie
Określenie i zniwelowanie luk w usługach i programach wsparcia w celu lepszego
zaspokojenia potrzeb zróżnicowanych kulturowo i etnicznie społeczności o ograniczonym
dostępie do usług medycznych.
Osoby z niepełnosprawnościami pochodzące z rodzin i społeczności zróżnicowanych
kulturowo i językowo często napotykają na dodatkowe bariery w dostępie do wsparcia i
usług, co skutkuje zwiększeniem różnic w stanie zdrowia poszczególnych grup. 15
Zdając sobie sprawę z tego zjawiska, wraz z gubernator Hochul, OPWDD zobowiązuje
się do priorytetowego traktowania kwestii równego dostępu do usług i wsparcia dla
wszystkich nowojorczyków z niepełnosprawnościami rozwojowymi.
Przez pięć lat OPWDD uczestniczyło w finansowanym z funduszy federalnych
programie Krajowa Wspólnota Praktyk (National Community of Practice – CoP) w
zakresie kompetencji kulturowych i językowych, identyfikując potrzeby na poziomie
systemowym, regionalnym i lokalnym w celu rozwiązania problemów związanych z
równością i integracją. Wstępne działania wskazują na potrzebę podjęcia dalszych
kroków mających celu zbadanie kondycji równości społecznej, z wykorzystaniem
analizy danych, weryfikacji istniejących polityk, badań wpływu, a także opinii i sugestii
interesariuszy, oraz zapewnienie kompetentnego kulturowo wsparcia dla osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi.
Biuro ds. Różnorodności, Równości i Włączenia Społecznego
W ramach OPWDD tworzona jest osobna jednostka – Biuro ds. Różnorodności,
Równości i Włączenia Społecznego (Office of Diversity, Equity, and Inclusion – DEI), z
czym wiąże się również zatrudnienie Głównego Specjalisty ds. Różnorodności, którego
zadaniem jest inicjowanie i koordynowanie zmian organizacyjnych poprzez badanie
obecnej polityki OPWDD, zasobów ludzkich i praktyk w zakresie równości. Ww.
jednostka będzie opierać się na istniejących inicjatywach, w tym na programie Ramirez
June Developmental Disabilities Navigator Initiative, będącym efektem współpracy
pomiędzy Radą Planistyczną ds. Niepełnosprawności Rozwojowych (Developmental
Disabilities Planning Council – DDPC), Biura ds. Nowych Amerykanów Stanu Nowy
Jork (NYS Office for New Americans – ONA) i OPWDD. Ramirez June Initiative wspiera
imigrantów z niepełnosprawnościami rozwojowymi i ich rodziny, umożliwiając i
ułatwiając ich kontakt z placówkami świadczącymi usługi w całym stanie. Ponadto w
2021 r. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi uruchomiło poprzez
DDPC finansowany z funduszy federalnych, dwuletni grant na rzecz poprawy kwestii
równości i dostępu do systemu usług dla społeczności Amerykanów pochodzenia
chińskiego i hiszpańskojęzycznych. Opiewający na kwotę 400 tys. USD, 27-miesięczny
15 Compounded Disparities: Health Equity at the Intersection of Disability, Race, and Ethnicity (dredf.org),
and NCI Data Brief: Racial Equity (nationalcoreindicators.org)
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grant (Ensuring Access Grant) ma na celu zwiększenie dostępu do informacji o
usługach i formach wsparcia oferowanych przez OPWDD poprzez kampanię
skierowaną do interesariuszy hiszpańskojęzycznych i pochodzenia chińskiego. OPWDD
będzie zbierać dane aby dokonać oceny efektów tej inicjatywy i zapewnić przemyślaną
organizację przyszłych inicjatyw dotyczących kompetencji kulturowych i językowych.
Wewnętrzne i zewnętrzne strategie działania dot. różnorodności, równości i włączenia
społecznego
Opierając się na dotychczasowych pracach, OPWDD zainwestuje 30 mln USD z
funduszy pozyskanych na mocy ustawy ARPA w działania podmiotów świadczących
usługi non-profit, władz samorządowych i/lub instytucji szkolnictwa wyższego
zmierzające do poprawy sytuacji systemu usług pod względem równości, różnorodności
i integracji. Poprzez rozwój strategii dla agencji i jednostek terenowych, OPWDD zbada
polityki i programy mających wpływ na kwestie równości, różnorodności, integracji,
dostępu pod względem językowym i kompetencji kulturowych. Inne działania będą
obejmować bezpośrednie zaangażowanie interesariuszy w definiowanie potrzeb w tych
obszarach oraz dostarczanie informacji na temat działań OPWDD, które służyłyby jak
najpełniejszemu zaspokojeniu tych potrzeb i jak najlepszej obsłudze różnych grup
narodowych i etnicznych.
Od 2021 r. OPWDD szkoli dyrektorów i kadrę kierowniczą agencji w ramach instruktażu
pt. Implicit Bias Stanowego Biura Służby Państwowej ds. Zarządzania Różnorodnością i
Włączeniem Społecznym (Civil Service Office of Diversity and Inclusion Management) z
zamiarem poszerzenia docelowej grupy o pracowników agencji zatrudnionych na innych
szczeblach. OPWDD zwiększyło również zaangażowanie interesariuszy w działania
agencji wielokulturowych i wielokulturowych grup wsparcia, włączając takie podmioty w
proces planowania strategicznego.
Podobnie, w ramach programu równości, OPWDD opracowuje spójne kryteria
zatwierdzania usług w celu wdrożenia standaryzowanego, skoncentrowanego na osobie
procesu, w ramach którego procedura zatwierdzania usług jest w całym stanie spójna i
właściwa pod względem medycznym. Proces zatwierdzania będzie dotyczył wszystkich
nowych odbiorców usług OPWDD oraz tych, którzy chcą zmienić świadczone im usługi.
W nadchodzących latach OPWDD będzie nadal analizować i doskonalić proces
spójnego i opartego na zasadzie równości zatwierdzania usług oraz wytyczne dla usług
w ramach Opieki Domowej i Społecznościowej.
Celem OPWDD jest, aby skutkiem ww. reform programowych były szersze możliwości
korzystania z form wsparcia przez grupy o ograniczonym dostępie do usług
medycznych oraz w przeszłości zmarginalizowanych. OPWDD będzie identyfikować i
monitorować wyniki, koncentrując się na społecznych uwarunkowaniach zdrowia, które
mogą mieć wpływ na dostęp do usług i ich świadczenie.
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Cel 2: Promowanie działań wzmacniających zasoby kadrowe i
infrastrukturę
Rozwój systemu OPWDD poprzez inwestowanie w zasoby kadrowe,
doskonalenie systemu usług, tak aby proces ich świadczenia był bardziej
efektywny i zrównoważony, a także zwiększanie dostępu do informacji.
Aby realnie wypełnić misję pomocy osobom z niepełnosprawnościami polegającą na
umożliwieniu im prowadzenia bogatszego życia, OPWDD podejmie działania (m.in.
modernizacyjne) związane z kadrą agencji, technologiami, procesami zarządzania i
infrastrukturą danych. OPWDD zdaje sobie sprawę ze znaczenia posiadania wysokiej
jakości, stabilnych zasobów ludzkich oraz ulepszonej infrastruktury, pozwalającej na
lepszą analizę, planowanie, realizację i ocenę świadczonych usług. Aby realizować ten
cel, agencja będzie nadal traktować priorytetowo ocenę swoich obecnych procesów i
infrastruktury, co pozwoli zapewnić rozwój systemu w sposób sprzyjający poprawie jego
zdolności reagowania na potrzeby interesariuszy poprzez działania opisane poniżej.

Zadanie 2.1: Kadra pracowników opieki bezpośredniej
Poprawa w sferach rekrutacji, utrzymania i jakości kadry zajmującej się bezpośrednim
wsparciem i opieką.
Informacje zwrotne uzyskane od interesariuszy konsekwentnie wskazywały na
utrzymanie pracowników bezpośredniej opieki jako na najbardziej krytyczną kwestię
związaną ze świadczeniem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi.
Są one zgodne z danymi uzyskanymi za pomocą badania ankietowego dot. personelu
(NCI 2020 Staff Stability Survey), które wykazują 35,6% wskaźnik rotacji pracowników
wsparcia bezpośredniego oraz wskaźnik wakatów na poziomie 17,2% dla stanowisk
pełnoetatowych i 21,34% dla stanowisk niepełnoetatowych. 16 Epidemia wirusa COVID19 pogłębiła ten i tak już problematyczny trend – placówki świadczące usługi zgłaszają
chroniczny brak możliwości rekrutacji i utrzymania personelu bezpośredniego wsparcia
oraz znaczną liczbę wakatów, co zmusza ich do zamykania programów lub
ograniczania działalności z powodu braków kadrowych.
We współpracy z administracją gubernator Hochul, OPWDD będzie wdrażać krótko- i
długoterminowe strategie inwestowania w pracowników bezpośredniego wsparcia. 17 W
perspektywie krótkoterminowej OPWDD dokona znaczących nowych inwestycji w
16https://www.nationalcoreindicators.org/upload/coreindicators/2020StaffStabilitySurveyReport_FINAL.pdf

17 Dodatkowe informacje na temat priorytetów stanu związanych z zasobami ludzkimi można znaleźć pod
adresem https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook.pdf
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pracowników wsparcia bezpośredniego. W dłuższej perspektywie Biuro będzie dążyć
do ulepszenia procesów rekrutacji i metod utrzymania pracowników wsparcia
bezpośredniego, aby zbudować i utrzymać trwałe i zróżnicowane kadry. 18
Zamiarem OPWDD i administracji gubernator Hochul jest, aby ww. inwestycje w
pracowników wsparcia bezpośredniego skutkowały bardziej efektywnym ich
utrzymaniem i zmniejszeniem wskaźników wakatów i rotacji. Biuro będzie monitorować i
raportować dane dotyczące tych zjawisk za pomocą ankiety NCI Staff Stability Survey,
przeprowadzanej corocznie wśród placówek świadczących usługi w ramach OPWDD,
oraz zamieszczać je na swojej ogólnodostępnej stronie internetowej.
Inwestycje finansowe w pracowników wsparcia bezpośredniego
Nowe fundusze federalne na mocy ustawy ARPA umożliwiają OPWDD realizację
natychmiastowych i znaczących nowych inwestycji w personel bezpośredniej opieki. W
ramach nowojorskiego planu ARPA zainwestowane zostanie 1,5 mld USD w celu
wspierania rekrutacji, poprawy efektywności utrzymania i zwiększenia wynagrodzeń
kadry wsparcia bezpośredniego. Finansowanie to obejmuje uzupełniającą, jednorazową
płatność w celu wsparcia obecnych pracowników wsparcia bezpośredniego i opiekunów
rodzinnych, którzy pracowali podczas pandemii i pozostają zatrudnieni w systemie
usług OPWDD, a także dodatkową premię dla pracowników w pełni zaszczepionych
przeciwko wirusowi COVID-19. Program premii „Heroes Pay” i zachęt finansowych
związanych ze szczepieniami wymaga od placówek świadczących usługi
poświadczenia liczby pracowników uprawnionych do otrzymania tych świadczeń oraz
zobowiązania do wypłacenia premii i zachęt finansowych kwalifikującym się do nich
pracownikom w określony sposób. Wypłaty opisanych dodatków przysługują
pracownikom, w tym opiekunom rodzinnym, którzy są bezpośrednio zatrudniani przez
podmioty świadczące usługi Opieki Domowej i Społecznościowej w ramach OPWDD
oraz te, które świadczą usługi w ramach programu wspierania samostanowienia.
Ponadto plan wydatków umożliwionych przez ARPA obejmuje również premie stażowe i
za skuteczne utrzymanie pracowników. Premie te będą działać na rzecz bardziej
zrównoważonych zasobów ludzkich jako dodatkowe, jednorazowe płatności, które
według prognoz będą stanowić około 20% wzrost wynagrodzenia personelu wsparcia
bezpośredniego.
Nowy Jork złożył swój projekt planu wydatków do agencji federalnej Centers for
Medicare and Medicaid Services (CMS) w dniu 8 lipca 2021 r.; aby przyspieszyć
inwestycję w zasoby ludzkie udzielono częściowej zgody na realizację planu. Chcąc
18 W ramach działań gubernator Hochul mających na celu rekrutację i szkolenie zróżnicowanych zasobów
ludzkich, jedna z inicjatyw będzie polegała na współpracy z nowymi i obecnymi pracownikami-imigrantami
w celu stworzenia ścieżki kariery dla pracowników wsparcia bezpośredniego.
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dostosować się do tych planów, we wrześniu OPWDD złożyło do CMS wniosek
(Załącznik K) o zgodę na wprowadzenie tymczasowych zmian w usługach Opieki
Domowej i Społecznościowej. CMS zatwierdziła Załącznik K w listopadzie 2021 r., a
OPWDD rozpoczęło prace nad wdrożeniem zachęt finansowych w celu zapewnienia
krytycznej pomocy ekonomicznej dla kadry bezpośredniego wsparcia.
Rozwiązania w zakresie rekrutacji i utrzymania kadry
Oprócz przedstawionych wcześniej krótkoterminowych inwestycji, plan wydatków
OPWDD na mocy ustawy ARPA obejmuje również wiele inicjatyw mających na celu
poprawę efektywności rekrutacji i utrzymania pracowników wsparcia bezpośredniego.
OPWDD wykorzysta fundusze dostępne dzięki ustawie ARPA do wspierania innowacji
kadrowych, mających służyć poprawie kompetencji i umiejętności pracowników
wsparcia bezpośredniego, jak również promowania rekrutacji i utrzymania personelu.
OPWDD podejmuje wiele inicjatyw, które obejmują następujące obszary:
Edukacja zawodowa i techniczna w kontekście wsparcia bezpośredniego
OPWDD będzie rozwijać współpracę ze szkołami średnimi, programem BOCES,
Departamentem Edukacji stanu Nowy Jork i organizacjami świadczącymi usługi
w całym stanie w celu powtórzenia programu pilotażowego przeprowadzonego w
2020 roku. Finansowanie obejmie tworzenie programów nauczania i
implementację inicjatyw edukacyjnych w każdym regionie stanu. W ewaluacji
programów uwzględnione zostaną wskaźniki informujące o odsetku
absolwentów, poziomie wiedzy merytorycznej i liczbie uczniów, które znalazły
pracę po zakończeniu nauki.
Współpraca systemowa z Uniwersytetem Stanowym w Nowym Jorku
OPWDD i Uniwersytet Stanowy w Nowym Jorku (State University of New York –
SUNY) współpracują w celu stworzenia unikalnych możliwości szkolenia
przyszłych pracowników wsparcia bezpośredniego poprzez Centra Szans
Edukacyjnych (Educational Opportunity Centers – EOC) uczelni. Przy wsparciu
gubernator Hochul, SUNY i OPWDD tworzą ścieżkę rekrutacyjną dla nowych
pracowników wsparcia bezpośredniego oraz ścieżkę retencyjną służącą
zaawansowanemu szkoleniu i certyfikacji obecnych pracowników oraz kadry na
stanowiskach Frontline Supervisors (FLS). Oferty te będą dostępne we
wszystkich 10 Centrach Szans Edukacyjnych SUNY, umożliwiając kontakt
między studentami i organizacjami oferującymi natychmiastowe możliwości
pośrednictwa pracy i rozwoju zawodowego.
Stanowa kampania marketingowa, rekrutacyjna i retencyjna dla kadry wsparcia
bezpośredniego
Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie, uruchomienie i
zapewnienie ciągłości ogólnostanowej kampanii marketingowej poświęconej
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rekrutacji i utrzymania pracowników, łączącej strategię opartą na badaniach i
danych z reklamą i pomocą techniczną. Kampania będzie wykorzystywać różne
środki przekazu, w tym platformę internetową, stanowiącą wsparcie dla ww.
inicjatywy i pozwalającą na bieżącą komunikację na temat wszystkich jej
aspektów.
Inicjatywa certyfikacji kadry wsparcia bezpośredniego
W celu profesjonalizacji i poprawy możliwości pracowników wsparcia
bezpośredniego, OPWDD zainwestuje środki finansowe w celu zachęcenia
placówek świadczących usługi w całym stanie do udziału w inicjatywie certyfikacji
w ramach Krajowego Sojuszu na Rzecz Pracowników Wsparcia Bezpośredniego
(National Alliance for Direct Support Professionals - NADSP). Oczekuje się, że
rozszerzenie standaryzowanego trójstopniowego certyfikatu NADSP dla
pracowników wsparcia bezpośredniego przyczyni się do zwiększenia
wskaźników retencji personelu, a także poprawy jakości świadczonych usług i
kompetencji pracowników.
Dodatkowo, aby przyciągnąć większą grupę kandydatów, OPWDD zapewni dotacje na
finansowanie placówek świadczących usługi i stowarzyszeń tych placówek w celu
wdrożenia strategii rekrutacji opartych na danych, w tym działań uwzględniających
punkt widzenia pracowników wsparcia bezpośredniego i odbiorców usług. OPWDD
dokona inwestycji w niezależną ewaluację skuteczności tych inicjatyw, co również
zapewni przemyślane ukierunkowanie przyszłych działań w zakresie rekrutacji wysokiej
jakości kadry.
Bieżące strategie rozwoju zasobów ludzkich
Inwestycje w rekrutację i retencję kadr na mocy ustawy ARPA uzupełnią bieżące i
planowane działania OPWDD, pozostając w zgodzie z priorytetami gubernator Hochul
w zakresie zwiększenia liczebności personelu wsparcia bezpośredniego i rozszerzenia
współpracy na rzecz dostępu do dobrze wykwalifikowanych zasobów kadrowych.
Inicjatywy te obejmują następujące działania:
Współpraca z Empire State College Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku
W 2021 r. OPWDD i Empire State College Uniwersytetu Stanowego w Nowym
Jorku odnowiły umowę o współpracy w celu zwiększenia możliwości
rekrutacyjnych, stworzenia lepszych ścieżek kariery i działania na rzecz bardziej
efektywnej retencji kadr. Współpraca między ww. instytucjami zapewnia
pracownikom OPWDD dostęp do stypendiów, możliwość zwolnienia z opłaty
pobieranej od nowych studentów, a także możliwość skorzystania z
uczelnianego programu oceny wcześniejszych doświadczeń zawodowoedukacyjnych (Prior Learning Assessment). Program Prior Learning Assessment
przyznaje studentowi punkty za wcześniejsze szkolenia i zdobyte doświadczenie
zawodowe, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy koniecznych do dalszej
nauki. Ponadto OPWDD współpracuje z SUNY Empire State College w obszarze
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oceny wymaganych przez stan szkoleń i certyfikatów dla pracowników, aby
zapewnić możliwość zaliczenia kursów każdemu pracownikowi wsparcia
bezpośredniego w stanie Nowy Jork.
Inicjatywa „Hiring Heroes”
OPWDD będzie nadal współpracować z Departamentem Usług dla Weteranów w
stanie Nowy Jork (NYS Division of Veteran Services) w celu uzyskania
zatwierdzenia konkretnych tytułów zawodowych, takich jak asystent wsparcia
bezpośredniego i praktykant-asystent ds. rozwoju w ramach programu
szkoleniowego GI Bill® Veterans Training and Apprenticeship Program.
Weterani, którzy dołączą do OPWDD, aby podjąć pracę na ww. stanowiskach i
spełnią odpowiednie wymagania kwalifikacyjne, mogą otrzymać na czas trwania
stażu nieopodatkowane miesięczne stypendium od rządu federalnego. OPWDD i
Departament Usług dla Weteranów analizują również możliwości włączenia do
programu „Hiring Heroes” innych stanowisk.
Współpraca OPWDD z Departamentem Pracy
OPWDD prowadzi stałą współpracę z Departamentem Pracy Stanu Nowy Jork
(NYS Department of Labor – DOL) i regionalnymi centrami rozwoju zawodowego
One Stop Career Centers w celu poszerzenia grupy kandydatów na stanowiska
wsparcia bezpośredniego. Aby poprawić efekty działań rekrutacyjnych, OPWDD
będzie współpracować z DOL na rzecz nawiązania współpracy z innymi
agencjami usług dla ludności w zakresie stworzenia międzysystemowej kampanii
rekrutacyjnej.
Regionalne Centra Transformacji Zasobów Ludzkich
OPWDD pozostaje aktywnie zaangażowane we współpracę z Regionalnymi
Centrami Transformacji Zasobów Ludzkich (Regional Centers for Workforce
Transformation – RCWT). Sieć RCWT wspiera rozwój kompetencji zawodowych i
potencjału pracowników wsparcia bezpośredniego. Współpracując z ponad 96%
pracodawców zatrudniających personel wsparcia bezpośredniego w Nowym
Jorku, sieć RCWT zorganizowała w 2021 r. ponad 100 wydarzeń, bezpłatnych
dla przedstawicieli podmiotów świadczących usługi i pracowników ze stanu Nowy
Jork. Serwisy RCWT odwiedziło ponad 98,5 tys. użytkowników internetu, a
materiały video RCWT obejrzało ponad 1,2 tys. osób. Bieżące projekty w ramach
tej ciągłej inicjatywy to m.in. warsztaty ogólnostanowe, spotkania grup
rzecznictwa własnego, konferencje pracowników wsparcia bezpośredniego i
kadry na stanowiskach Frontline Supervisor (FLS), regularne szkolenia, oceny
szkoleń za pośrednictwem SUNY Albany oraz pomoc techniczna dla placówek
świadczących usługi. Sukces tego modelu został doceniony w 2021 r., kiedy to
sieć RCWT otrzymała uznaną w kraju nagrodę „Moving Mountains” za udane
inicjatywy na rzecz rozwoju kadry i działania na poziomie ogólnostanowym
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prowadzące do poprawy jakości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi.
Działania na rzecz kodu zawodu dla pracowników wsparcia bezpośredniego
OPWDD kontynuuje prace na rzecz federalnej Standardowej Klasyfikacji
Zawodowej (kod zawodu) dla pracowników wsparcia bezpośredniego. OPWDD
współpracuje z krajowymi i stanowymi interesariuszami w celu promowania
utworzenia odrębnego kodu dla pracowników wsparcia bezpośredniego przez
federalne Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics), przy pomocy i
wsparciu Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork. Wprowadzenie kodu
zawodowego pozwoli na lepsze gromadzenie danych, prowadzenie badań i
podejmowanie strategicznych decyzji związanych z kadrą bezpośredniego
wsparcia.

Zadanie 2.2: Przejrzystość i dostęp do danych
Rozwój technologii i infrastruktury zarządzania informacją oraz badanie metod zwiększenia
dostępności i terminowości danych w celu wspierania procesu decyzyjnego, monitorowania
wyników i oceny jakości usług.
W ramach procesu planowania strategicznego grupy interesariuszy OPWDD uznały
„poprawę wykorzystania danych przez OPWDD i przejrzystości danych dostępnych
interesariuszom” oraz „zadbanie o większą przejrzystość i lepszą komunikację” za
najważniejsze priorytety.
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi zgadza się z tymi postulatami i
przyznaje, że zwinne i elastyczne technologie oraz systemy danych są niezbędne, aby
dotrzymać kroku zmieniającym się procesom biznesowym i podejściom do świadczenia
usług. Dlatego też OPWDD, we współpracy z Biurem ds. Usług IT stanu Nowy Jork
(NYS Information Technology Services – ITS) i przy wsparciu administracji gubernator
Hochul, realizuje plany zmiany technologii wykorzystywanych przez agencję na bardziej
innowacyjne i intuicyjne, konsoliduje systemy w sytuacjach, gdzie jest to konieczne,
usprawnia metodologie pracy oraz zwiększa możliwości i kwalifikacje
pracowników. Ulepszona technologia może również pomóc w tworzeniu systemów
danych wysokiej jakości, zwiększając tym samym możliwości OPWDD w zakresie
reagowania na prośby interesariuszy o więcej informacji.
W ostatnim czasie OPWDD udostępniło dane Medicaid za okres pięciu lat z zamiarem
publikacji dodatkowych danych w kolejnych latach. Ponadto OPWDD uczestniczyło w
zakrojonych na szeroką skalę ogólnokrajowych inicjatywach poświęconych analizie
danych, w tym badaniu State of the States, badaniu nt. form wsparcia Residential
Information Systems Project (RISP) i badaniu Włączenia Społecznego (Community
Inclusion), których wyniki są ogólnodostępne. Biuro wspiera również gromadzenie
danych w ramach NCI dotyczących stabilności zasobów ludzkich w stanie Nowy Jork.
Oprócz ww. istniejących repozytoriów danych, OPWDD zidentyfikuje dodatkowe
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informacje, które zostaną udostępnione w ramach procesu planowania rocznego,
zgodnie ze stanową polityką przejrzystości. Elementem tych działań będzie utworzenie
Społeczności Praktyków Zajmujących się Danymi (Data Community of Practice) w celu
zebrania dalszych informacji od interesariuszy na temat tego, jakie dane byłyby
najbardziej pomocne w użytku wewnętrznym i zewnętrznym dla celów planowania.
Dzięki ulepszonej technologii i infrastrukturze, OPWDD usprawni swoje funkcje
pozyskiwania i analizy danych, w tym zbierania danych, które mogą być wykorzystane
na potrzeby przyszłych działań planistycznych, tworzenia porównań efektywności oraz
identyfikacji kluczowych mierników do oceny efektów odczuwanych przez odbiorców
usług. W miarę rosnącej dostępności informacji, OPWDD będzie analizować
najskuteczniejsze sposoby przekazywania danych interesariuszom.

Zadanie 2.3: Zaangażowanie i opinie interesariuszy
Promowanie możliwości interesariuszy w zakresie świadomego podejmowania decyzji.
Obecnie Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi pomaga i uczestniczy
w działaniach kilku zewnętrznych grup roboczych, komitetów i rad interesariuszy.
Należą do nich regularne rozmowy z grupami rzecznictwa własnego, rodzicami,
agencjami, stowarzyszeniami placówek świadczących usługi oraz Organizacjami ds.
Koordynacji Opieki (CCO). Ponadto niektórzy pracownicy OPWDD uczestniczą w
różnych grupach międzysystemowych i międzyagencyjnych, takich jak Spotkania
Międzysystemowe Komisarzy (Commissioners’ Cross-systems Meetings), Komitet
Doradczy ds. Wczesnego Dzieciństwa (Early Childhood Advisory Council), Rada
Koordynacyjna ds. Wczesnej Interwencji (Early Intervention Coordinating Council),
Panel Doradczy Komisarzy ds. Edukacji Specjalnej (Commissioners Advisory Panel for
Special Education), Regionalne Międzyagencyjne Zespoły Pomocy Technicznej
(Regional interagency Technical Assistance Teams – RiTaTs), Systemy Opieki
(Systems of Care), Rady Usług Społecznych (Community Service Boards), Pojedyncze
Punkty Dostępu (Single Points of Access), inicjatywa NY Connect, Grupa Robocza ds.
Ograniczeń i Sekluzji (Restraints and Seclusion Workgroup), Grupa ds. Osób o
Złożonych Potrzebach (People with Complex Needs Group), Rada Koordynacyjna ds.
Najbardziej Zintegrowanych Placówek (Most Integrated Setting Coordinating Council), a
także Komitet Doradczy ds. Spektrum Zaburzeń Autystycznych (Autism Spectrum
Disorder Advisory Board). OPDWW jest również reprezentowane w składzie Rady
Planistycznej ds. Niepełnosprawności Rozwojowych (Developmental Disabilities
Planning Council).
OPWDD zdaje sobie sprawę z tego, że skuteczne wdrożenie wszelkich zmian
systemowych oraz przeprowadzenie transformacji będzie wymagało ciągłej współpracy
pomiędzy OPWDD, osobami z niepełnosprawnością rozwojową, rodzicami, podmiotami
świadczącymi usługi, rzecznikami interesów i innymi systemami usług na poziomie
stanowym. Dlatego też OPWDD stoi na stanowisku, że bardzo ważne będzie
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nieprzerwane angażowanie interesariuszy i innych agencji stanowych przez cały okres
5 lat, którego dotyczy niniejszy Plan Strategiczny (w ramach spotkań interesariuszy,
grup doradczych ds. konkretnych projektów, prezentacji agencji i forów) i wspólna praca
na rzecz osiągnięcia przyszłych celów.
OPWDD będzie również promować dodatkowe możliwości zwiększające
transparentność i dostęp do nich. Dzięki lepszej współpracy i rozmowom z
interesariuszami opartym na danych, OPWDD będzie nadal rozwijać działania
podejmowane z interesariuszami w celu stworzenia systemu usług wspierających osoby
z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one prowadzić pełniejsze życie.

Cel 3: Wspieranie zmian i innowacji systemowych w całym stanie
Badanie nowych podejść i możliwości w celu zmniejszenia złożoności systemu
i poprawy jego zdolności do służenia osobom z niepełnosprawnościami
rozwojowymi.

Aby działać na rzecz podejścia bardziej skoncentrowanego na osobie i poprawić jakość
życia osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi, OPWDD dokona ponownej
ewaluacji obecnych struktur usług. W oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne wyniki
ewaluacji, OPWDD będzie promować zmiany takie jak reformy programowe,
osiągnięcie większej elastyczności w świadczeniu usług oraz innowacje, które jeszcze
bardziej poszerzają możliwości integracji i uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami
w ich otoczeniu społecznym.

Zadanie 3.1: Formy wsparcia i usługi
Poprawa jakości i skuteczności form wsparcia oraz zapewnienie równego dostępu do nich,
w tym modelu zarządzania opartym na samostanowieniu, konkurencyjnych i
zintegrowanych usług związanych z ułatwieniem zatrudnienia, opcji mieszkaniowych i
dotyczących ośrodków pobytu oraz usług zarządzania opieką.
Zgodnie z zasadami Opieki Domowej i Społecznościowej, aby priorytetowo traktować
możliwości otrzymywania usług przez osoby z niepełnosprawnościami we własnych
domach lub w ich otoczeniu społecznym, OPWDD planuje poszerzyć spektrum
oferowanych form wsparcia poprzez zwiększenie możliwości indywidualnego wyboru i
maksymalizację opcji pozwalających na niezależność odbiorcy usług. Poniżej
przedstawiono obszary usług i działania, które OPWDD będzie traktować priorytetowo,
dążąc do poprawy jakości i skuteczności swoich usług oraz równego dostępu do nich.
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Udoskonalanie modelu samostanowienia
W ciągu ostatnich pięciu lat usługi oparte na modelu samostanowienia odnotowały
największy wzrost spośród wszystkich usług świadczonych w społeczności
lokalnej. Osoby samostanowiące, samodzielnie kierujące sprawami ich dotyczącymi,
świadomie wybrały elastyczny model usług – inaczej niż odbiorcy usług w ramach
systemu koordynowanego przez agencje. Chociaż samostanowienie pozwala na dużą
elastyczność, jest skomplikowane pod względem administracyjnym dla osób
wspieranych przez OPWDD, ich rodzin i podmiotów świadczących usługi, co ogranicza
dostęp do tego modelu usług i zagraża ciągłości programu. OPWDD musi opracować
nowe strategie w celu zwiększenia elastyczności i efektywności, a także uproszczenia i
usprawnienia procesów administracyjnych oraz rozwiązania problemów z dostępem,
szczególnie w społecznościach o ograniczonym dostępie do usług medycznych oraz
zidentyfikowania luk w obecnym modelu wsparcia. OPWDD planuje przeznaczyć
niewielką część funduszy przyznanych na mocy ustawy ARPA w celu stworzenia
stanowiska konsultanta, który poprzez współpracę z OPWDD i interesariuszami
opracuje zalecenia dotyczące rozwiązań pozwalających wyeliminować te przeszkody i
rozwiązać inne problemy z funkcjonowaniem programu zgłoszone przez interesariuszy.
Dodatkowo, równolegle do pracy konsultanta ds. samostanowienia, OPWDD będzie
ułatwiać rodzinom osób z niepełnosprawnościami dostęp do informacji i poszerzać
zakres szkoleń dla koordynatorów opieki o zagadnienia związane ze
samostanowieniem. OPWDD planuje również szukać możliwości poprawy dostępu do
usług związanych z samostanowieniem dla grup osób o ograniczonym obecnie dostępie
do usług medycznych poprzez identyfikację i zaangażowanie tych grup oraz zbadanie
możliwości rozwoju działalności Brokerów Wsparcia (Support Brokers) i Pośredników
Finansowych (Fiscal Intermediaries) w takich społecznościach. Pośrednicy Finansowi i
Brokerzy Wsparcia otrzymają szkolenia i ułatwienia, dzięki którym będą mogli
skuteczniej pomagać osobom samostanowiącym i ich rodzinom, odciążając je od zadań
administracyjnych.
Ponadto OPWDD będzie współpracować z konsultantem i interesariuszami w celu
zbadania potencjalnych reform usług opieki, które pomogłyby ulepszyć model
samostanowienia. Będzie wiązało się to z oceną wysokości funduszy na Osobistych
Rachunkach Środków Finansowych (Personal Resource Account – PRA),
uproszczeniem obecnego systemu rozliczeń za towary i usługi nabywane w ramach
indywidualnej dyspozycji (Individual Directed Goods and Services – IDGS) oraz
(prawdopodobnie) stworzeniem opartej na personelu samodzielnie zatrudnianym przez
odbiorcę usługi wsparcia w otoczeniu społecznym. Powyższe działania oznaczałyby
uproszczenie i większą elastyczność sług w ramach modelu samostanowienia.
Ponadto OPWDD będzie uczestniczyć w krajowym projekcie poświęconym współpracy
w obszarze edukacji skoncentrowanej na samostanowieniu. Projekt Współpraca na
Rzecz Nauki o Samostanowieniu (Self-Direction Learning Collaborative)
Ogólnokrajowego Centrum ds. Rozwoju Praktyk i Systemów Skoncentrowanych na
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Osobie (National Center on Advancing Person-Centered Practices and Systems –
NCAPPS) będzie zajmować się dobrze rokującymi praktykami związanymi z edukacją
osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin na temat samostanowienia;
opracowaniem przejrzystych, spójnych i łatwo zrozumiałych zasad i procedur dot.
samostanowienia oraz rekrutacją i szkoleniem brokerów wsparcia, doradców ds. planu
usług i opiekunów, którzy będą pomagać uczestnikom w poruszaniu się po systemie
usług i form wsparcia.
Usługi opieki dziennej i przygotowujące do zatrudnienia
Przed pandemią wirusa COVID-19 dane wskazywały na znacznie niższy wskaźnik
zatrudnienia w stanie Nowy Jork osób z niepełnosprawnościami (34,4% dla osób w
wieku 18-64 lat) niż osób bez niepełnosprawności (76,4%). 19 Pandemia COVID-19
dodatkowo wpłynęła na wskaźniki zatrudnienia i usługi wspierające zatrudnienie, a
także inne usługi w ramach programów opieki dziennej. Aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się wirusa, w marcu 2020 r. OPWDD nakazało zamknięcie
programów dziennych w placówkach świadczących wsparcie. Chociaż od tamtego
czasu programy te zostały ponownie otwarte, nieprzerwanie stosowane środki
ostrożności, braki kadrowe i osobiste wybory zmniejszyły wykorzystanie usług habilitacji
dziennej w placówkach w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Jednocześnie
ekonomiczne skutki pandemii znacznie zmniejszyły zatrudnienie osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi otrzymujących formy wsparcia związane z
zatrudnieniem finansowane przez OPWDD.
Aby wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami podczas pandemii, OPWDD
wykorzystało opcje zdalnego świadczenia usług w zakresie usług dziennych, wsparcia
zawodowego i związanych z ułatwieniem zatrudnienia. Poprawka do zasad systemu
opieki przyjęta 1 lipca 2021 r. sprawiła, że te elastyczne rozwiązania zostały na stałe
wpisane do systemu usług dziennych i preorientacji zawodowej. W 2021 r. OPWDD
opracowało i przeprowadziło szkolenie dla koordynatorów opieki poświęcone usługom
związanym z ułatwieniem zatrudnienia i orientacją zawodową, tworząc możliwości
szkolenia dla Centrów ds. Koordynacji Opieki, aby zapewnić wszystkim koordynatorom
opieki możliwość zapoznania się z opcjami usług dotyczących zatrudnienia dostępnych
dla osób, którym pomagają.
Inwestycje możliwe dzięki ustawie ARPA (wcześniej wspomniane w części Cel 1,
Zadanie 1), w połączeniu z wiedzą zdobytą dzięki dodatkowym proponowanym
19 Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2021). Disability Statistics from the 2018 American Community
Survey (ACS). Ithaca, NY: Cornell University Yang-Tan Institute (YTI). Pozyskane ze strony internetowej
Cornell University Disability Statistics: www.disabilitystatistics.org, Amerykańskie Buro Statystyczne (U.S.
Census Bureau), badanie 2015-2019 American Community Survey w perspektywie pięcioletniej.
https://data.census.gov
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inicjatywom administracji gubernator Hochul w zakresie zatrudnienia, wpłyną na kształt
przyszłego systemu pomocy w zakresie zatrudnienia i usług dziennych. M.in. OPWDD
zbada możliwości zastosowania modeli płatności opartych na wynikach w przypadku
usług związanych z zatrudnieniem oraz zachęcenia podmiotów świadczących usługi w
ramach programów dziennych do zapewnienia kompleksowych opcji usług dziennych,
w tym preorientacji zawodowej i planowania kariery. OPWDD będzie również
analizować możliwości zmian stawek w celu zróżnicowania pomiędzy świadczeniem
usług na miejscu i na odległość. W międzyczasie Biuro poprawi mechanizmy mierzenia
wyników zatrudnienia, zapewni, że podmioty świadczące usługi habilitacji dziennej będą
oferować możliwości orientacji zawodowej i ułatwienia zatrudnienia, tak aby w pełni
wykorzystać dostępny pakiet usług zawodowych, zwiększy liczbę szkoleń dla personelu
zajmującego się habilitacją dzienną, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami w
osiągnięciu większej niezależności, a także przeprowadzi dalsze szkolenia dla
koordynatorów ds. opieki w zakresie usług związanych z zatrudnieniem i orientacją
zawodową. Celem ostatniego z wymienionych działań jest skłonienie koordynatorów do
rozważenia usług tego rodzaju jako opcji pierwszego wyboru dla osób z
niepełnosprawnościami wykazujących zainteresowanie podjęciem pracy.
OPWDD będzie pracować nad udoskonaleniem programów zawodowych,
edukacyjnych, związanych z ułatwieniem zatrudnienia oraz szkoleniowych w celu
zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi w
nadchodzących latach. Elementami planu są następujące kroki: dostosowanie działań
do podejmowanych przez gubernator Hochul inicjatyw zorientowanych na
upowszechnienie szkoleń i zestawów narzędzi mogących pomóc samorządom lokalnym
i pracodawcom w uzyskaniu statusu Modelowego Pracodawcy osób z
niepełnosprawnościami oraz wykorzystanie proponowanego Biura Zasobów Ludzkich i
Rozwoju Gospodarczego w celu uzyskania pełniejszej wiedzy na temat branż w
poszczególnych regionach, gdzie poszukiwani są pracownicy.
Poza tym OPWDD będzie analizować dalsze możliwości rozwoju innowacji i współpracy
z innymi partnerami stanowymi i interesariuszami, badając możliwości organizowania
praktyk zawodowych, poszerzając dystrybucję informacji o szkolnictwie wyższym i
dostęp do nich (w tym do certyfikatów i tzw. mikro-poświadczeń) oraz promując
włączenie osób z niepełnosprawnościami w inicjatywy ukierunkowane na skuteczne
metody aktywizacji zawodowej.
Wsparcie mieszkaniowe i usługi świadczone w domu
W latach 2021 i 2022 reformy administracyjne i dotyczące systemów opieki
oferowanych przez OPWDD koncentrowały się na wzmocnieniu pakietu łatwo
dostępnych i przystępnych cenowo usług mieszkaniowych i wsparcia osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi w ich domach. Działania te obejmują
doskonalenie wewnętrznych procesów weryfikacji w celu zapewnienia, że osoby z
niepełnosprawnościami mają dostęp do odpowiedniego wsparcia w postaci rozwiązań
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mieszkaniowych, wzmocnienie wsparcia dla osób w kryzysie, maksymalizację
certyfikowanych możliwości mieszkaniowych w celu wsparcia osób o najbardziej
złożonych potrzebach oraz rzecznictwo na rzecz zwiększenia dofinansowań
mieszkaniowych.
OPWDD będzie analizować możliwości pomocy rozszerzające wybór w zakresie
wsparcia mieszkaniowego oraz zreformuje obecną metodologię zwrotu kosztów
zakwaterowania, tak aby placówki świadczące usługi habilitacyjne opłacane były na
podstawie stopnia niepełnosprawności obsługiwanych osób. Reformy będą również
wspierać alternatywy w stosunku do Indywidualnych Alternatywnych Rozwiązań
Mieszkaniowych (Individualized Residential Alternatives – IRA) podlegających
całodobowemu nadzorowi, w tym IRA wspierające i Opiekę Rodzinną. Co więcej
OPWDD oceni kryteria stosowane w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do
usług mieszkaniowych, w tym dla młodych osób, które osiągnęły wiek, w którym
tradycyjnie opuszczają dom rodzinny.
OPWDD planuje usprawnić zarówno nadzorowane, jak i wspomagające usługi
habilitacyjne w domach osób z niepełnosprawnościami poprzez zmiany w swoim
kompleksowym programie Opieki Domowej i Społecznościowej. Ulepszenia te będą
kładły nacisk na zrównoważone podejście do usług wsparcia mieszkaniowego lub usług
w domach dla osób o wszystkich poziomach sprawności. Zmiana stawek za habilitację
w domach pozwoli osobom o szerszym zakresie potrzeb na życie w bardziej
niezależnych warunkach i korzystanie z połączenia usług osobistych i usług na
wezwanie zapewnianych przez agencję świadczącą usługi. W ramach nowego
podejścia do ustalania stawek, ich wysokości będą określane na podstawie
zapotrzebowania osób z niepełnosprawnościami na wsparcie oraz z uwzględnieniem
faktu, że koszty podmiotu świadczącego usługi wynikają z czynników takich jak
personel bezpośredni, elastyczne składy grup personelu na wezwanie, technologia
inteligentnego domu i wykorzystanie rozwiązań takich jak opłacani za pomoc
sąsiedzi. Inwestycje te będą wspierać innowacje w zakresie rozwiązań mieszkaniowych
oraz możliwości wyboru i elastyczność ukierunkowane na osobę poprzez rozwój opcji
przenoszenia źródła finansowania dla osób, które zdecydują się na zmiany w zakresie
wsparcia mieszkaniowego.
OPWDD wykorzysta również fundusze przyznane na mocy ustawy ARPA, aby
promować dodatkowe innowacje i elastyczne rozwiązania w zakresie wsparcia
mieszkaniowego. OPWDD zainwestuje blisko 20 mln USD w mechanizmy oceny
skuteczności inwestycji mieszkaniowych poszerzających możliwości w zakresie
przystępnych cenowo i łatwo dostępnych, niecertyfikowanych rozwiązań
mieszkaniowych dla uczestników programu OPWDD, w tym osób pragnących opuścić
placówki certyfikowane. Ww. środki finansowe będą służyć wspieraniu strategii
mających na celu rozwój usług skoncentrowanych na osobie, aby tworzyć lepsze
systemy motywujące do świadczenia wsparcia i usług dla osób pragnących
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wyprowadzić się z domu rodzinnego (szczególnie w przypadkach osób mieszkających
ze starzejącymi się opiekunami) lub z miejsca zamieszkania grupowego do prywatnego
mieszkania przy kosztach opartych na obowiązujących stawkach rynkowych. OPWDD
zainwestuje dodatkowe środki w wysokości do 10 mln USD w celu zachęcenia
podmiotów świadczących usługi do szerszego stosowania innowacyjnych technologii
oraz do opracowania opcji mieszkaniowych i modeli zatrudnienia, które rozszerzą
rozwiązania mieszkalnictwa wspomagającego i opieki rodzinnej wspierające osoby z
niepełnosprawnościami w sposób, który oferowałby im większą niezależność w
możliwie najbardziej zintegrowanych środowiskach zgodnych z ich potrzebami i
preferencjami. Możliwe dzięki ustawie ARPA inwestycje będą miały wpływ na przyszłą
reformę systemu opieki, w tym na rozwój usług wspierających osoby przenoszące się
do bardziej zintegrowanych środowisk.
Co więcej, OPWDD kontynuuje działania na rzecz zwiększenia dotacji mieszkaniowych
dla programów Indywidualnych Form Wsparcia i Usług oraz Samostanowienia w celu
dostosowania ich do rynkowych stawek czynszu wg. federalnego Departamentu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Department of Housing and Urban Development –
HUD). Ww. wzrost nakładów finansowych nie tylko stworzyłby więcej możliwości w
zakresie przystępnych cenowo mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami, ale
również pomógłby im żyć w sposób bardziej niezależny w swoich społecznościach.
Poza tym OPWDD, przy wsparciu gubernator Hochul i we współpracy ze stanową
instytucją Homes and Community Renewal, będzie w stanie zwiększyć dostępność
przystępnych cenowo mieszkań w ramach osiedli zintegrowanych dla osób
obsługiwanych przez agencję dzięki nowym funduszom kapitałowym zaproponowanym
na potrzeby Programu Mieszkalnictwa Wspomagającego opracowanego przez Biuro.
OPWDD będzie również badać dodatkowe możliwości związane z zaangażowaniem w
innowacje skoncentrowane wokół wyników i jakości usług w zakresie wsparcia
mieszkaniowego. Niektóre z rozważanych obszarów innowacji obejmują większy nacisk
na elastyczne rozwiązania w celu zaspokojenia zmieniających się w ciągu całego życia
potrzeb danej osoby, poprawę możliwości zaspokajania złożonych potrzeb poprzez
wspomagające alternatywne rozwiązania mieszkaniowe oraz dalsze wdrażanie
programu dotacji mieszkaniowych OPWDD ułatwiającego dostęp do mieszkań
niecertyfikowanych, opartych na społeczności lokalnej i zintegrowanych, poprzez
zapewnienie podmiotom świadczącym usługi mechanizmu tworzenia miejsc
pobytowych (w tym niecertyfikowanych) dla osób z niepełnosprawnościami.
Lepsze usługi medyczne dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi
Usługi medyczne finansowane lub licencjonowane przez OPWDD obejmują usługi
zdrowotne świadczone w placówkach ambulatoryjnych licencjonowanych zgodnie z art.
16 ustawy o higienie psychicznej, jak również podwyżki stawek dla Niezależnych
Praktyk Lekarskich Świadczących Usługi Osobom z Niepełnosprawnościami
Rozwojowymi (Independent Practitioner Services for Individuals with Developmental
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Disabilities – IPSIDD). Placówki ambulatoryjne wg. art. 16 są źródłem usług dla osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi, świadczonych w oparciu o model opieki
interdyscyplinarnej, których celem jest poprawa schorzeń powodujących
niepełnosprawność i innych za pomocą diagnostyki i terapii. W całym stanie jest 507
placówek ambulatoryjnych świadczących usługi w rozumieniu art. 16.
Ponadto OPWDD pracuje nad zwiększeniem dostępu do usług dla osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi w innych placówkach służby zdrowia. OPWDD
bada obecnie możliwości integracji usług poprzez zwiększony dostęp do placówek
ambulatoryjnych licencjonowanych przez Departament Zdrowia wg. art. 28 oraz klinik
licencjonowanych przez Biuro ds. Zdrowia Psychicznego wg. art. 31. W ramach ww.
działań OPWDD dokona weryfikacji aktualnej liczby osób obsługiwanych w ramach
placówek ambulatoryjnych wg. art. 16 i określi rodzaje specjalistycznych usług
świadczonych osobom korzystającym z tych placówek. Biuro określi następnie
możliwości obecnych placówek ambulatoryjnych wg. art. 28 (diagnostyka i leczenie
przypadków nagłych) i art. 31 (zdrowie behawioralne) z myślą o pomocy w
zaspokojeniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Szczególna uwaga
zostanie poświęcona temu, czy obecne struktury mogą wspomóc usługi świadczone
przez placówki ambulatoryjne wg. art. 16.
OPWDD będzie współpracować z Departamentem Zdrowia i Biurem ds. Zdrowia
Psychicznego w celu ustalenia, czy zintegrowane opcje licencjonowania zapewniłyby
osobom z niepełnosprawnościami rozwojowymi większe możliwości w zakresie leczenia
i opieki. Analiza umożliwi pełniejsze zrozumienie możliwości każdego systemu usług
ambulatoryjnych co do zaspokojenia zapotrzebowania na specjalistyczne usługi dla
osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Zamiarem OPWDD jest, aby efektem ww
analizy była poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych. OPWDD będzie
monitorować i raportować różnice w korzystaniu z usług placówek medycznych w
określonym czasie w celu określenia skuteczności działań mających na celu
zwiększenie dostępu do usług.
OPWDD zdaje sobie również sprawę z danych ogólnokrajowych i ogólnostanowych,
wg. których istnieje więcej rozbieżności związanych ze zdrowiem pomiędzy osobami z
niepełnosprawnościami rozwojowymi i innymi osobami. Są nimi np. wyższe wskaźniki
zachorowalności na niektóre choroby przewlekłe, niższe wskaźniki aktywności fizycznej
i wysokie wskaźniki zachorowalności na choroby układu krążenia. 20 Z tego też powodu
OPWDD będzie starało się zrozumieć, czy istnieją inne usługi i formy wsparcia, które
można by ulepszyć poprzez modernizację lub innowacje, np. usługi telezdrowotne, co
doprowadziłoby do poprawy sytuacji zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi.
20 Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Disease and Health
Promotion.www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf
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Jakość i skuteczność zarządzania opieką
1 lipca 2018 r., OPWDD przeszło z zarządzania opieką w ramach modelu Koordynacji
Usług Medicaid (Medicaid Service Coordination – MSC) na zarządzanie opieką w
modelu określanym jako I/DD Health Home, świadczoną za pośrednictwem siedmiu
regionalnych Organizacji ds. Koordynacji Opieki. Celem tej zmiany było stworzenie
bezkonfliktowego modelu zarządzania opieką oraz zapewnienie zarządzania opieką
skoncentrowanego na osobie, integrującego usługi domowe i środowiskowe Medicaid z
działaniami na rzecz zdrowia, zdrowia behawioralnego i komfortu życia, w celu
stworzenia większej liczby możliwości, zapewnienia większej elastyczności i uzyskania
lepszych efektów opieki.
Pierwsze 18 miesięcy działalności Organizacji ds. Koordynacji Opieki stanowiło
wyzwanie dla nich oraz dla interesariuszy – koordynatorzy opieki pracowali nad
rozwojem i wdrożeniem nowego planowania skoncentrowanego na osobie,
kompleksowych procesów oceny oraz ram tzw. elektronicznego „Planu na życie” dla
odbiorców usług, będącego podstawą skoncentrowanego na osobie, zintegrowanego
planowania opieki dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Koordynatorzy
opieki uczyli się nowych technologii informacyjnych, narzędzi i formatów, jednocześnie
odnajdując się w systemie nowych organizacji, funkcji i polityk/procedur. Oparta na
partnerstwie współpraca pomiędzy OPWDD, Departamentem Zdrowia, kadrą zarządczą
Organizacji ds. Koordynacji Opieki, podmiotami świadczącymi usługi i grupami
interesariuszy pomogły złagodzić trudności związane z wdrożeniem, czego rezultatem
był fakt, że do grudnia 2019 r. praktycznie wszystkie osoby, które przeszły z
poprzedniego modelu do modelu opartym na Organizacjach Koordynacji Opieki (ponad
97 tys. osób) miały ukończoną wstępną kompleksową ocenę i sfinalizowany
elektroniczny Plan na życie. 21
Niezależnie od tego interesariusze nadal przekazują sugestie co do tego, jakie działania
można byłoby podjąć aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie opieką. Na początku
2020 roku, jeszcze przed pandemią, OPWDD zainicjowało działania grupy roboczej z
udziałem interesariuszy, Organizacji ds. Koordynacji Opieki, osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi, członków ich rodzin, przedstawicieli placówek
świadczących usługi i innych kluczowych grup interesariuszy poświęcone sposobom
usprawnienia procesu planowania skoncentrowanego na osobie i opracowywania Planu
na życie dla odbiorców usług. Członkowie grupy roboczej zebrali informacje od
interesariuszy ze swoich okręgów i dostarczyli cennych spostrzeżeń pozwalających
określić najważniejsze wymogi programowe i elementy weryfikacji jakości, które należy
21

https://opwdd.ny.gov/data/care-coordination-organization-health-home-care-management-profile
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uwzględnić przy wydawaniu i odnawianiu certyfikatów operacyjnych OPWDD w
zakresie zarządzania opieką (w grudniu 2021 r. wszystkie Organizacje ds. Koordynacji
Opieki zostały ponownie certyfikowane/przekwalifikowane do świadczenia usług
zarządzania opieką w ramach systemu Health Home). Wszędzie tam, gdzie było to
możliwe dodatkowe zalecenia grupy roboczej zostały wdrożone przez OPWDD i
Organizacje ds. Koordynacji Opieki, a następnie ujęte w raporcie końcowym pod koniec
grudnia 2020 roku.
Dostępność funduszy przyznanych na mocy ustawy ARPA stwarza wyjątkową okazję
podjęcia działań na rzecz realizacji kluczowego zalecenia grupy roboczej, tj.
opracowania i wdrożenia ogólnostanowej strategii ciągłego doskonalenia jakości usług
zarządzania opieką we współpracy z Organizacjami ds. Koordynacji Opieki i
interesariuszami. Aby wprowadzić w życie ww. zalecenie, OPWDD, Organizacje ds.
Koordynacji Opieki i interesariusze wspólnie określą zakres wymaganych prac, czego
efektem będzie publikacja zapytania ofertowego w celu zaangażowania zewnętrznego
konsultanta. Zadaniem konsultanta będzie przeprowadzenie oceny programu, co
pomoże ukształtować strategię ciągłej poprawy jakości usług zarządzania opieką i
zapewnić jej jakość merytoryczną. Ewaluacja programu pomoże w uzyskaniu informacji
o tym, w jaki sposób najlepiej poprawić jakość usług zarządzania opieką oraz politykę
OPWDD i systemy wykorzystywane w działaniach Biura w celu poprawy efektów dla
wszystkich odbiorców usług zarządzania opieką.

Zadanie 3.2: Zmiany regulacyjne i dotyczące strategii działania
Zwiększenie możliwości badania i wdrażania zmian w przepisach i strategiach działania na
rzecz zwiększenia elastyczności i poprawy indywidualnych efektów.
Liczni interesariusze wyrazili obawy o nadmierną regulację w systemie OPWDD. Dla
osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi przepisy mogą prowadzić do barier w
kształtowaniu życia na podstawie ich własnych wyborów. Praca personelu wsparcia
bezpośredniego często wiąże się z problemami, ponieważ pracownicy muszą zajmować
się wymogami prawnymi jednocześnie zapewniając wsparcie osobom indywidualnym.
W przypadku placówek świadczących usługi obciążenia regulacyjne mogą opóźnić
innowacyjność w świadczeniu tego wsparcia. Dzięki procesowi planowania
interesariusze OPWDD zidentyfikowali krytyczne obszary reformy przepisów, a
OPWDD rozpoczęło wdrażanie kilku związanych z tym inicjatyw.
Zwiększenie elastyczności regulacyjnej
W ramach zwiększenia elastyczności przepisów OPWDD restrukturyzuje działania
nadzorcze, tak aby brały one pod uwagę dane z historycznych raportów nt. jakości
wyników danego podmiotu świadczącego usługi oraz jego zgodności z przepisami. W
ten sposób proces nadzorczy będzie mniej uciążliwy dla placówek osiągających dobre
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wyniki, jednocześnie gwarantując, że placówki osiągające gorsze wyniki poddane
zostaną odpowiedniemu nadzorowi, niezbędnemu do skorygowania wszelkich
obszarów tego wymagających. Zmieniony w ten sposób proces został wdrożony wraz z
cyklem inspekcji działań ww. podmiotów rozpoczynającym się 1 października 2021 r.
Ponadto OPWDD przyjęło w przypadku niektórych usług elastyczne rozwiązania, które
zostały przetestowane podczas pandemii wirusa COVID-19 – m.in. wykorzystanie
technologii zdalnej i świadczenie usług habilitacyjnych w certyfikowanej placówce
pobytowej w oparciu o potrzeby i wybór odbiorcy usługi. OPWDD będzie dążyć do
dalszej realizacji tych elastycznych rozwiązań, zapewniających szersze innowacje w
obszarze mieszkalnictwa poprzez dodatkowe reformy form opieki.
W celu zidentyfikowania dalszych obszarów potencjalnej reformy przepisów, OPWDD
stworzy grupę roboczą, w skład której wejdą osoby z niepełnosprawnościami
rozwojowymi, rodzice, podmioty świadczące usługi i rzecznicy interesów osób z
niepełnosprawnościami. Grupa ta skupi się m.in. na określeniu możliwości elastycznego
podejścia do szkolenia personelu (co umożliwiłoby zdalną realizację niektórych
programów nauczania i pozwoliłoby na usprawnienie niektórych szkoleń w celu
zwiększenia efektywności), stworzeniu bardziej efektywnej metody weryfikacji danych
pracowników, usprawnieniu szkoleń dla pracowników zajmujących się rekrutacją w
agencjach, weryfikacji dokumentów oceny, wykorzystaniu technologii i innowacyjnych
usług w celu wspierania osób z niepełnosprawnościami w mniej restrykcyjnych
warunkach, a także weryfikacji praktyk zarządzania incydentami oraz definicji nadużyć i
zaniedbań. Oczekuje się, że wstępne zalecenia będą dostępne do rozpatrzenia w
przyszłym roku w ramach corocznej aktualizacji Planu Strategicznego.

Zadanie 3.3: Badania i innowacje
Priorytetowe traktowanie innowacji poprzez ewaluację programów, prowadzenie
badań i rozwijanie możliwości testowania nowych rozwiązań w sferze świadczenia
usług.
W ciągu najbliższych kilku lat OPWDD rozszerzy swoje możliwości badawcze,
co pozwoli na uzyskanie lepszych wyników i wprowadzenie zmian
systemowych. Ponadto OPWDD planuje kontynuować analizy możliwości
zastosowania innowacyjnych podejść do świadczenia usług w celu bardziej
efektywnego zaspokojenia potrzeb ich odbiorców.
Ocena programu i innowacje
Jak wspomniano w różnych częściach niniejszego dokumentu poświęconych celom i
zadaniom, OPWDD wykorzysta fundusze dostępne na mocy ustawy ARPA do
przeprowadzenia szeregu ewaluacji programów dotyczących m.in. samostanowienia,
koordynacji opieki i opieki zarządzanej. Poza tym OPWDD będzie nadal poszerzać
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bieżącą ewaluację innych programów i usług Biura poprzez zwiększenie jego
możliwości w zakresie gromadzenia danych, analizowania trendów statystycznych oraz
wykorzystywania zebranych informacji do wspomagania efektywności i doskonalenia
pod względem merytorycznym procesu podejmowania decyzji dotyczących form
wsparcia, usług i przyszłych reform w zakresie opieki i strategii działania.
Ponadto OPWDD będzie tworzyć i wdrażać inicjatywy badań społecznych i dotyczących
strategii działania poświęconym dobrze rokującym praktykom w skali stanu, kraju i
świata, aby zapewnić maksymalną skuteczność w osiąganiu założonych celów i
efektów świadczonych usług i form wsparcia. Działania te będą obejmować
zacieśnianie współpracy z instytucjami akademickimi i badawczymi, aktywność we
wspólnotach praktyków, współpracę edukacyjną na poziomie krajowym, a także
angażowanie innych liderów w dziedzinie niepełnosprawności rozwojowej oraz
pozyskiwanie wiedzy w oparciu o ich znajomość tematu i doświadczenia.
Weryfikacja przejścia OPWDD w kierunku modelu opieki zarządzanej
W ciągu ostatnich kilku lat OPWDD i Departament Zdrowia badały możliwość przejścia
od modelu usług w ramach form opieki finansowanych przez OPWDD do modelu
zarządzanej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. 22 W sierpniu 2018 r.
OPWDD i Departament Zdrowia udostępniły projekt dokumentu kwalifikacyjnego w celu
konsultacji społecznych. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych OPWDD
poprawiło projekt dokumentu, który w lutym 2020 r. został udostępniony z myślą o
dodatkowych konsultacjach.
Po opublikowaniu każdego z projektów dokumentów kwalifikacyjnych, Biuro otrzymało
wiele uwag od osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi, ich rodzin, placówek
świadczących usługi i rzeczników interesów osób z niepełnosprawnościami. Osoby,
które opowiedziały się za przejściem na system opieki zarządzany przez placówki
świadczące usługi dla osób z niepełnosprawnościami, poparły integrację usług
związanych z niepełnosprawnością rozwojową, opieki zdrowotnej, zdrowia
behawioralnego i innych form pomocy społecznej, postrzegając ją jako mechanizm
służący wysokiej jakości i efektywności opieki. Osoby sprzeciwiające się przejściu,
zaniepokojone kosztami administracyjnymi związanymi z opieką zarządzaną,
zastanawiały się, czy koszty te nie będą wymagały redukcji w obszarze usług i
wsparcia, wskazywały na ograniczony sukces opieki zarządzanej w kontekście usług
dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi w skali kraju, a także, że model oparty
na Organizacjach ds. Koordynacji Opieki potrzebuje więcej czasu i odpowiednich
możliwości, aby można było mówić o sukcesie i kontynuować jego ewolucję w kierunku
bardziej zintegrowanego modelu, oraz postulowały, by OPWDD skupiło się na innych

22https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/draft_mco_qual_doc.ht
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wyzwaniach związanych z systemem usług, m.in. kwestiach finansowych i
pracowniczych.
Aby pozyskać wiedzę i doświadczenia, OPWDD zainwestuje część swoich funduszy
dostępnych na mocy ustawy ARPA w badanie i ocenę wdrażania opieki zarządzanej dla
osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Ocena będzie dotyczyła jakości i efektów
usług dla osób należących do tej grupy z uwzględnieniem ich doświadczeń i satysfakcji
w warunkach opieki zarządzanej. Ponadto w ramach ww. ewaluacji zbadany zostanie
wyznaczony przez stan cel, tj. poprawa poziomu opieki oraz przedstawione zostaną
zalecenia zorientowane na wyspecjalizowane opcje opieki zarządzanej w oparciu o
doświadczenia w stanie Nowy Jork i innych stanach. Zaprezentowany również zostanie
wniosek co do tego, czy takie podejście poprawi możliwości OPWDD w zakresie
osiągania jego strategicznych celów.

EWALUACJA
OPWDD będzie regularnie oceniać i monitorować postępy w realizacji inicjatyw i działań
zawartych w niniejszym Planie Strategicznym na lata 2023-2027. Aby określić, czy cele
i zadania są osiągane, analizowane będą dane ilościowe i jakościowe na poziomie
użytkownika, programu, projektu i całego systemu. Będzie to obejmowało ciągłe
badanie istniejących zbiorów danych (np. Danych NCI, Medicaid i innych federalnych
zbiorów danych), tworzenie nowych narzędzi do identyfikacji efektów poszczególnych
projektów, a także rozwój procesów koncentrujących się na gromadzeniu i analizie
indywidualnych rezultatów odbiorców usług, społecznych uwarunkowań zdrowia i miar
jakości życia.
Wśród wielu projektów i inicjatyw realizowanych w okresie objętym planem
strategicznym znajdują się również te, które są zarządzane w ramach zwiększonego
finansowania wynikającego z zapisów ustawy ARPA. Aby ocenić wpływ tych możliwości
na zakrojone na szerszą skalę cele agencji, OPWDD zleci odpowiednim podmiotom
wykonanie usług polegających na mierzeniu, monitorowaniu i raportowaniu osiągnięć w
zakresie zamierzonych wyników, kluczowych etapów projektu, barier we wdrażaniu oraz
pozytywnie rokujących praktyk przez cały okres trwania umowy. W niektórych
przypadkach OPWDD zleci zewnętrznym ewaluatorom zbadanie efektów
poszczególnych projektów i programów dla ich odbiorców.
Ponadto OPWDD będzie angażować się w bieżące rozmowy z interesariuszami
poprzez grupy rzeczników interesów osób z niepełnosprawnościami, a także prace grup
roboczych i komitetów umożliwiające interesariuszom ocenę działań i postępów agencji
oraz dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji na temat korekt, kolejnych kroków
lub przyszłych kroków, które należałoby podjąć, aby ułatwić osiągnięcie wyznaczonych
celów. Ponadto OPWDD będzie corocznie oceniać dane dot. sytuacji w skali stanu oraz
dane federalne w celu identyfikacji trendów i zmian w strategiach działania oraz ich
efektów.
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Połączone działania ewaluacyjne na poziomie indywidualnym, programowym,
projektowym i systemowym pozwolą OPWDD uzyskać informacje o postępach w
osiąganiu jego celów strategicznych i określą charakter przyszłych kroków.

PODSUMOWANIE
Cele i zadania w ramach planu strategicznego na lata 2023-2027 stanowią mapę
działań na rzecz stabilizacji systemu usług w perspektywie krótkoterminowej i określają
ważne kroki w zakresie badań, oceny i innowacji, których efektem będzie ciągłe
doskonalenie systemu. Opisane w niniejszym dokumencie strategiczne cele, zadania i
działania ułatwią Biuru ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi i
interesariuszom współpracę mającą na celu osiągnięcie wymiernego i świadomego
postępu w kierunku bardziej skoncentrowanego na osobie, zrównoważonego,
sprawiedliwego, integracyjnego i skoordynowanego systemu wsparcia i usług dla
nowojorczyków z niepełnosprawnościami rozwojowymi.
Biuro jest zobowiązane do współpracy z interesariuszami i zapewnienia przejrzystości w
sferze zarządczej. W kontekście tego zobowiązania niniejszy plan służy do komunikacji
z interesariuszami, aktualizacji informacji, kierowania decyzjami dotyczącymi strategii
działania i alokacją zasobów, a także koordynowania i usprawniania współpracy z
partnerami w ramach całego systemu usług.
W miarę wdrażania niniejszego planu strategicznego OPWDD będzie przekazywać
aktualne informacje na temat postępów interesariuszom, w tym Komitetowi
Doradczemu ds. Niepełnosprawności Rozwojowej, Biuru pani gubernator oraz organom
ustawodawczym stanu Nowy Jork. Aktualizacje te będą przekazywane na bieżąco
poprzez kanały komunikacji zewnętrznej (strona internetowa, spotkania z
interesariuszami itp.) oraz ogólnodostępny raport roczny, z których wszystkie będą
uwzględniać najważniejsze działania, projekty i wydatki pomagające OPWDD w
osiągnięciu jego szerzej zakrojonych celów i zadań. Oprócz tego, aby zagwarantować,
że nakreślone w ramach planu cele i zadania pozostają w zgodzie z priorytetami
interesariuszy oraz są do nich adekwatne, OPWDD będzie corocznie poddawać je
ocenie, a także wprowadzać poprawki do planu, jeśli pojawią się nowe priorytety lub
potrzeby.
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ZAŁĄCZNIK A
Usługi finansowane przez Medicaid

Usługi instytucjonalne
Programy Ośrodek Rozwojowy (Developmental Center – DC) i Mały Ośrodek
Pobytowy (Small Residential Unit – SRU). Programy leczenia prowadzone przez stan
zapewniające całodobową, kompleksową opiekę (poza systemem opieki szpitalnej i
specjalistycznymi usługami medycznymi) w warunkach kampusu. Obecnie placówki te
służą osobom z poważnymi problemami behawioralnymi i innymi znaczącymi
potrzebami w zakresie opieki. Usługi te koncentrują się na przygotowaniu osoby
korzystającej z nich do powrotu do opieki środowiskowej.
Szpital Specjalistyczny. Prowadzony na zasadzie non-profit program intensywnego
leczenia, zapewniający całodobową, kompleksową opiekę (poza systemem opieki
szpitalnej i specjalistycznymi usługami medycznymi) w warunkach szpitala
rehabilitacyjnego. Obecnie w Nowym Jorku działa jedna taka certyfikowana placówka,
służąca dzieciom i młodym dorosłym ze znaczącymi i ciągłymi potrzebami w zakresie
opieki medycznej i pielęgniarskiej.
Certyfikowane usługi mieszkaniowe
Ośrodek Opieki Pośredniej (Intermediate Care Facility – ICF). ICF to domy grupowe
przeznaczone przede wszystkim dla osób z bardziej znaczącymi potrzebami
behawioralnymi, adaptacyjnymi i/lub zdrowotnymi. Zapewniają one mieszkańcom
opiekę pielęgniarską, usługi żywieniowe, pomoc psychologiczną, usługi związane z
pracą socjalną, a także terapię zajęciową/fizyczną/językową w zależności od potrzeb.
Ośrodki tego rodzaju koordynują usługi medyczne i dzienne dla swoich mieszkańców.
Większość mieszkańców ośrodków typu ICF uczestniczy w programach dziennych poza
domem. Ośrodki te są z reguły mniejsze niż placówki instytucjonalne, ale większe niż
opisane poniżej placówki typu IRA/CR.
Indywidualne Alternatywne Rozwiązania Mieszkaniowe (Individual Residential
Alternatives – IRA) / Społecznościowe Rozwiązania Mieszkaniowe (Community
Residences – CR). IRA/CR oferują oparte na mniejszych obiektach, bardziej
zintegrowane ze społecznością podejście do usług domów grupowych. W przypadku
tego rodzaju rozwiązań większość mieszkańców potrzebujących stałej licencjonowanej
pomocy klinicznej, otrzymuje ją za pośrednictwem lokalnych placówek świadczących
usługi i placówek ambulatoryjnych, nie zaś od personelu zatrudnionego lub wynajętego
przez zamieszkiwany przez nich obiekt. Odpowiedzialność za koordynację opieki jest
współdzielona z firmami zewnętrznymi, tj. Organizacjami ds. Koordynacji Opieki (patrz
poniżej). Domach tego rodzaju nie mogą być zamieszkiwane przez więcej niż 14 osób,
przy czym większość z nich ma mniejszą liczbę mieszkańców. IRA i CR można
podzielić na dwa podstawowe „modele”:
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Nadzorowane obiekty typu IRA/CR – zapewniają ciągłe wsparcie personelu, w czasie
gdy mieszkańcy są obecni w domu grupowym.
Wspomagające obiekty typu IRA/CR – świadczą usługi w zależności od potrzeb dla
osób, które przez pewien czas mogą funkcjonować niezależnie (bez formalnego
nadzoru personelu).
Rodzinne Domy Opieki (Family Care Homes – FC). W przypadku opieki rodzinnej,
rodziny prowadzące tego rodzaju placówkę otrzymują miesięczne wynagrodzenie za
opiekę, wsparcie i nadzór nad osobami z niepełnosprawnościami w ich prywatnych
domach. Dzięki temu opieka jest bardziej zbliżona do domowej, bez zmian personelu,
które występują w tradycyjnych domach grupowych. OPWDD lub sponsorująca agencja
non-profit pomagają opiekunom rodzinnym i nadzorują ich pracę. Zarówno sam dom,
jak i opiekunowie podlegają certyfikacji OPWDD, co zapewnia zdrowie i
bezpieczeństwo mieszkańców oraz jakość świadczonych usług.
Strukturalne programy dzienne
Habilitacja dzienna. Najczęściej usługi habilitacji dziennej dostępne są dla osób
dorosłych w dni powszednie rano i po południu. Programy tego rodzaju oferowane są
osobom z niepełnosprawnościami niezależnie od tego, gdzie mieszkają (tj.
samodzielnie, z rodziną lub w certyfikowanych domach). Usługi świadczone są poza
domem ich odbiorcy, zazwyczaj w certyfikowanej placówce lub w otoczeniu społecznym
(czego przykładem jest program Day Hab Without Walls). Usługi habilitacji dziennej
pomagają osobom z niepełnosprawnościami nabyć, utrzymać lub poprawić umiejętności
samopomocy, socjalizacji i adaptacji, w tym komunikacji, podróżowania i innych
dziedzin edukacji dorosłych. Działania i środowisko, w którym ma miejsce habilitacja są
zaprojektowane tak, aby wspierać rozwój umiejętności i odpowiednich zachowań,
większą niezależność, integrację z otoczeniem społecznym, budowanie relacji,
samodzielność i umiejętność podejmowania świadomych wyborów. Jeśli uczestnicy
habilitacji dziennej potrzebują licencjonowanych usług ambulatoryjnych, zazwyczaj
korzystają z nich za pośrednictwem lokalnych dostawców i placówek ambulatoryjnych.
Leczenie dzienne. Model usług dziennych oparty na ośrodkach – mniej elastyczny oraz
na ogół oferujący mniej możliwości integracji ze społecznością. Licencjonowane usługi
ambulatoryjne (terapia zajęciowa, fizyczna i logopedyczna, praca socjalna itp.) są
przewidziane w ramach tego modelu i świadczone przez zatrudniony lub wynajęty
personel.
Habilitacja w otoczeniu społecznym
Habilitacja w otoczeniu społecznym. Usługa ta pomaga rozwijać umiejętności,
których dana osoba potrzebuje, aby żyć bezpiecznie i bardziej niezależnie, spotykać się
z ludźmi, nawiązywać i utrzymywać bliskie relacje, brać udział w wydarzeniach w
społeczności i funkcjonować w otoczeniu społecznym. Habilitacja w otoczeniu
społecznym jest często stosowana jako alternatywa dla opieki w certyfikowanych
domach lub ośrodkach. Wsparcie obejmuje rozwój umiejętności adaptacyjnych, pomoc
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w wykonywaniu codziennych czynności życiowych, integrację ze społecznością i
budowanie relacji, szkolenie i wsparcie w zakresie niezależności w podróżowaniu i
korzystaniu ze środków transportu, wsparcie edukacyjne dla dorosłych, rozwój
umiejętności społecznych, umiejętności spędzania wolnego czasu, umiejętności
rzecznictwa własnego i podejmowania świadomego wyboru oraz rozwój odpowiednich
zachowań z myślą o pomocy osobom z niepełnosprawnościami w dostępie do ich
społeczności.
Koordynacja opieki
Organizacje ds. Koordynacji Opieki (Coordination Organizations – CCO).
Organizacje ds. Koordynacji Opieki zapewniają nowojorczykom, którzy kwalifikują się
do otrzymywania usług świadczonych przez OPWDD, pomoc w postaci koordynacji
opieki zdrowotnej, a także usług związanych ze zdrowiem behawioralnym i
niepełnosprawnością rozwojową. Istnieje sześć podstawowych funkcji zarządzania
opieką w ramach modelu Health Home: kompleksowe zarządzanie opieką, koordynacja
opieki i promocja zdrowia, kompleksowa opieka przejściowa w przypadku przeniesienia
osoby z niepełnosprawnością z placówki medycznej z uwzględnieniem odpowiedniej
kontynuacji opieki, wsparcie indywidualne i rodzinne, kierowanie do usług społecznych i
środowiskowych oraz wykorzystanie technologii informacji zdrowotnej w celu łączenia
usług.
Pomoc zastępcza
Pomoc zastępcza. Pomoc zastępcza zapewniana w celu odciążenia opiekunów może
pomóc zmniejszyć ogólne obciążenie członków rodziny osoby z niepełnosprawnością
rozwojową związane z obowiązkami wynikającymi z opieki nad nią. Dzięki temu
rozwiązaniu rodziny mogą lepiej zaspokajać potrzeby swoich bliskich z
niepełnosprawnościami rozwojowymi. Opieka tego rodzaju może być świadczona w
domu lub poza domem, w ciągu dnia, wieczorami lub w nocy. Oprócz odciążenia
opiekunów, pomoc zastępcza często daje osobom z niepełnosprawnościami
rozwojowymi możliwość rekreacji, socjalizacji i integracji z otoczeniem społecznym.
Formy wsparcia w zakresie zatrudnienia
Ścieżka do zatrudnienia. Program ten adresowany jest do osób zainteresowanych
aktywnością zawodową na rynku pracy, samozatrudnieniem lub szukających
możliwości zmiany zawodu. W czasie rocznego programu uczestnicy uzyskują
udokumentowany cel zawodowy, szczegółowe plany zawodowe wykorzystywane w celu
sprofilowania otrzymywanych form wsparcia związanych z zatrudnieniem, a także
przygotowanie do korzystania z usług zatrudnienia wspomaganego. Następnie
przechodzą do etapu zatrudnienia wspomaganego, co oznacza znalezienie pracy w
warunkach konkurencji na rynku pracy i otrzymywanie przynajmniej minimalnej płacy.
Usługi preorientacji zawodowej. Usługi preorientacji zawodowej pomagają osobom z
niepełnosprawnościami rozwojowymi rozwijać umiejętności, które pozwolą im z
powodzeniem funkcjonować w miejscu pracy. Usługi te dotyczą zainteresowań
zawodowych, mogąc pomóc osobom z niepełnosprawnościami wykorzystać swoje
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mocne strony i pokonać bariery na drodze do zatrudnienia. Obejmują one wsparcie i
szkolenie związane ze zdolnością do uzyskania i utrzymania zatrudnienia, lecz nie
koncentrują się na nauczaniu wykonywania konkretnych zadań związanych z funkcjami
zawodowymi.
Zatrudnienie wspomagane. Zatrudnienie wspomagane zapewnia wsparcie, którego
dana osoba potrzebuje, aby znaleźć lub utrzymać zatrudnienie w konkurencyjnych
warunkach rynku pracy, otrzymując co najmniej minimalną płacę. Odbiorcy mogą
również otrzymać usługi planowania ścieżki zawodowej i rozwoju zawodowego.
Usługi wspierające samostanowienie
Uwaga: Samostanowienie to w przypadku osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi
możliwość samodzielnego wyboru usług, z których będą korzystać, tak aby mogły żyć w
preferowany przez nie sposób. W przypadku samostanowienia w kontekście usług,
osoba z niepełnosprawnością rozwojową uzyskuje większą elastyczność w wyborze
odpowiednich dla niej form wsparcia, personelu, z którym chce współpracować, i
tworzeniu optymalnego dla niej harmonogramu działań. Istnieją wersje usług habilitacji
środowiskowej, opieki zastępczej i zatrudnienia wspomaganego dostosowane do
modelu samostanowienia. Usługi przedstawione poniżej są elementami modelu
samostanowienia umożliwiającego kontrolę nad budżetem, dzięki czemu osoby z
niepełnosprawnościami mogą bezpośrednio zatrudniać personel świadczący usługi i
dysponować środkami finansowymi (w tradycyjnym modelu odbywa się to za
pośrednictwem agencji non-profit).
Pośrednik Finansowy (Fiscal Intermediary – FI). Pośrednicy Finansowi płacą za
zatwierdzone towary i usługi w ramach indywidualnego budżetu osobistego, a następnie
wnoszą o zwrot kosztów od Medicaid. Pośrednicy Finansowi świadczą również usługi
związane z księgowością, dzięki czemu wydatki realizowane są zgodnie z planem, oraz
administracyjne, zapewniając zgodność z wymogami Medicaid. Pośrednicy Finansowi
działają jako „oficjalny pracodawca” w sytuacjach, gdzie personel zatrudniany jest
bezpośrednio przez odbiorcę usług, zapewniając zgodność z przepisami prawa pracy.
Towary i usługi nabywane w ramach indywidualnej dyspozycji (Individual
Directed Goods and Services – IDGS). Osoby posiadające budżet na samodzielne
zarządzanie swoimi usługami mogą wykorzystać część swoich środków w celu
bezpośredniego zakupu niedostępnych w ramach Medicaid usług, sprzętu lub
wyposażenia, które ułatwią im osiągnięcie celów i pozwolą na większą niezależność.
Przykładami są zajęcia społeczne, transport niemedyczny, wyjazdy na obozy, płatna
pomoc sąsiedzka, personel wspomagający oraz członkostwo w klubach zdrowia i
organizacjach społecznych.
Opiekun-Współlokator (Live-In Caregiver – LIC). W ramach usługi OpiekunWspółlokator pokrywane są dodatkowe koszty czynszu, mediów i wyżywienia dla
niespokrewnionego z odbiorcą usług, mieszkającego z nią opiekuna. W zamian za
bezpłatny pokój i wyżywienie, niespokrewniony opiekun pomaga zaspokoić fizyczne,
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społeczne lub emocjonalne potrzeby odbiorcy usług. Dzięki temu osoba ta może
bezpiecznie i z powodzeniem funkcjonować we własnym domu lub mieszkaniu.
Broker Wsparcia. Brokerzy Wsparcia pomagają osobom z niepełnosprawnościami
rozwinąć krąg wsparcia i zaplanować budżet w ramach samostanowienia. Osoba taka
również szkoli odbiorcę usług i pomaga mu w zarządzaniu samodzielnie kierowanymi
usługami. Jeśli odbiorca wybrał samodzielne usługi habilitacyjne w otoczeniu
społecznym lub usługi zatrudnienia wspomaganego, broker wsparcia uzupełnia i
aktualizuje plany działania personelu w zakresie tych usług.
Wsparcie ambulatoryjne
Placówki ambulatoryjne wg. art. 16 Placówki ambulatoryjne wg. art. 16 świadczą
usługi diagnostyczne i ciągłego leczenia dla osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi w licencjonowanych dyscyplinach klinicznych, takich jak dietetyka,
pielęgniarstwo, psychologia, praca socjalna, doradztwo rehabilitacyjne, terapia
zajęciowa, fizykoterapia oraz patologia mowy i języka. Niektóre placówki ambulatoryjne
wg. art. 16 świadczą również w ograniczonym zakresie usługi medyczne (w tym
psychiatrię i fizjiatrię), a kilka z nich świadczy usługi stomatologiczne.
Usługi Niezależnych Praktyk Lekarskich dla Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Rozwojową. Usługi Niezależnych Praktyk Lekarskich dla Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Rozwojową (Independent Practitioner Services for
Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities – IPSIDD) polegają na
podwyższonych płatnościach w ramach systemu Medicaid na rzecz niezależnych
psychologów, pracowników socjalnych, specjalistów terapii zajęciowej, fizykoterapeutów
oraz specjalistów zajmujących się patologiami mowy i języka w ramach świadczenia
usług dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Usługi mogą być świadczone w
gabinetach lekarskich, domach prywatnych i miejscach w otoczeniu społecznym.
Specjaliści świadczący usługi w oparciu o ww. model muszą posiadać doświadczenie w
pracy z osobami z niepełnosprawnościami rozwojowymi.
Intensywne Usługi Behawioralne (Intensive Behavioral Services – IBS). IBS
zapewniają ukierunkowane, ograniczone w czasie leczenie kliniczne i behawioralne
oraz usługi interwencyjne, którego celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym
spowodowanym przez trudne zachowania. W przypadku IBS pierwszymi krokami są
funkcjonalna ocena zachowania (Functional Behavioral Assessment – FBA) i
indywidualny plan wsparcia zachowania (Behavior Support Plan, BSP), opracowane
przez licencjonowanego psychologa, klinicznego pracownika socjalnego lub specjalistę
ds. interwencji behawioralnej. Usługa ta obejmuje również szkolenie i wsparcie dla
opiekunów (w tym rodziców) wdrażających BSP oraz monitorowanie skuteczności BSP i
zapewnienie niezbędnych modyfikacji lub aktualizacji.
Usługi Kryzysowe dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i/lub Rozwojową
(Crisis Services for Individuals with Intellectual and/or Developmental Disabilities
– CSIDD). CSIDD to całodobowe usługi zapobiegania i reagowania na sytuacje
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kryzysowe, których doświadczają osoby mające zarówno upośledzenie rozwojowe, jak i
złożone potrzeby behawioralne. Osoby, które w celu przeprowadzenia oceny i
planowania wymagają bardziej zorganizowanych warunków, mogą skorzystać z
Centrum Pomocy (Resource Center), placówki podobnej do domu opieki w
przypadkach innych niż nagłe. W ten sposób unikną one konieczności hospitalizacji
psychiatrycznej lub korzystania ze służb ratunkowych. Specjalne formy wsparcia i
szkolenia otrzymują również rodziny i opiekunowie. Celem programu CSIDD jest
budowanie relacji i form wsparcia pomiędzy systemami usług, aby pomóc jego
uczestnikom funkcjonować w swoich domach i społecznościach, a także zwiększyć
zdolność społeczności, w których żyją, do wspierania ich.
Pozostałe formy wsparcia i usługi
Technologie wspomagające (urządzenia adaptacyjne). Są to pomoce, środki
kontroli, urządzenia lub wyposażenie typu komunikacyjnego lub adaptacyjnego
niezbędne, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami zwiększenie lub
utrzymanie ich zdolności do życia w domu i w społeczności z w sposób niezależny i
bezpieczny. Technologie wspomagające obejmują m.in. pomoce i urządzenia do
komunikacji wspomagającej, pomoce i urządzenia adaptacyjne oraz modyfikacje
pojazdów, które nie są w inny sposób dostępne jako trwały sprzęt medyczny w ramach
Stanowego Planu Medicaid.
Społecznościowe Usługi Przejściowe. Społecznościowe Usługi Przejściowe
(Community Transition Services) to usługa dostępna w ramach Opieki Domowej i
Społecznościowej polegająca na finansowaniu jednorazowych wydatków dla osób
objętych opieką, które przenoszą się z instytucjonalnego lub certyfikowanego miejsca
zamieszkania do miejsca, w którym będą odpowiedzialne za własne koszty utrzymania
(np. prywatnego mieszkania). Do kwalifikowanych wydatków podlegających zwrotowi
należą: meble, rolety okienne, dywany i wykładziny podłogowe, lampy i żarówki,
utensylia kuchenne, pościel, kaucje oraz koszty przeprowadzki. Istnieje podobna,
opłacana przez stan usługa, która może być dostępna dla niektórych osób
przeprowadzających się do swojego pierwszego mieszkania z placówki
niecertyfikowanej, jeżeli nie kwalifikują się one do tej usługi.
Modyfikacje środowiskowe. Modyfikacje środowiskowe (E-Mods) to fizyczne
adaptacje domu lub mieszkania, które mogą zwiększyć lub utrzymać możliwości danej
osoby w zakresie samodzielnego życia w domu. Modyfikacje środowiskowe obejmują
m.in. rampy, podnośniki, poręcze i modyfikacje łazienek (np. kabina prysznicowa
dostępna dla osoby na wózku).
Edukacja i szkolenie w rodzinie. Zapewnia informacje i zasoby rodzinom dzieci (w
wieku do 18 lat) uczestniczących w kompleksowym programie opieki OPWDD. Usługa
jest realizowana poprzez sesje indywidualne i grupowe do dwóch razy w roku na
rodzinę.
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Opieka Zarządzana
W pełni zintegrowana usługa dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi i
intelektualnymi Fully Integrated Duals Advantage – Intellectual and
Developmental Disabilities (FIDA-IDD). Jedynym dostępnym w stanie Nowy Jork
produktem opieki zarządzanej, który obejmuje usługi związane z niepełnosprawnością
rozwojową, jest FIDA-IDD. Plan ten, będący stanową i federalną inicjatywą pilotażową,
jest dobrowolną opcją dostępną dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi, które są objęte zarówno systemem Medicare jak i Medicaid i które
mieszkają w Nowym Jorku lub w hrabstwach Nassau, Rockland, Suffolk i Westchester.
W przypadku uczestników programu FIDA-IDD, organizacja non-profit Partners Health
Plan zarządza opieką i płaci za usługi OPWDD, usługi opieki długoterminowej
nadzorowane przez Departament Zdrowia (np. opieki osobistej) oraz usługi medyczne.
Około 90% wysokości składki Medicaid otrzymywanej przez FIDA-IDD służy
finansowaniu usług OPWDD. FIDA-IDD otrzymuje również oddzielną składkę od
Medicare na finansowanie kosztów usług zdrowotnych, szpitalnych, ambulatoryjnych,
lekarzy i leków.

Usługi finansowane wyłącznie z budżetu stanu (State-Only Dollars)

Dodatek mieszkaniowy OPWDD – wcześniej znany jako Usługi Wsparcia
Indywidualnego, jest programem dofinansowań do czynszu, który może być
wykorzystany do dofinansowania kosztów mieszkaniowych osób mogących żyć
samodzielnie w otoczeniu społecznym z innymi formami wsparcia, takimi jak habilitacja
w otoczeniu społecznym lub modyfikacje środowiskowe. Oprócz dopłat do czynszu,
uczestnicy programu mogą otrzymać pomoc w kontaktach z właścicielem
wynajmowanej nieruchomości, rozwiązywaniu problemów z sąsiadami i innych
kwestiach potrzebnych do zapewnienia im udanego użytkowania wynajmowanego
lokalu. Niektórym osobom może również przysługiwać jednorazowy zwrot kosztów
poniesionych w związku z przeprowadzką do pierwszego mieszkania. W ciągu ostatnich
kilku lat OPWDD na subsydia mieszkaniowe wydawało średnio około 40 milionów USD
rocznie.
Usługi Wsparcia dla Rodzin (Family Support Services – FSS) FSS wspiera rodziny
opiekujące się bliską osobą z niepełnosprawnością rozwojową w domu. Usługi
dostępne w ramach FSS obejmują opiekę poza programem Medicaid, informacje i
skierowania do specjalistów, poradnictwo rodzinne i indywidualne, grupy wsparcia,
usługi dla rodzeństwa i transport. W zeszłych latach OPWDD wydawało około 50 mln
USD rocznie na te oparte na kontraktach, finansowane przez stan programy.
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ZAŁĄCZNIK B

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową – mapy regionów

Commented [SW10]: 5 Oddziałów Regionalnych Biura
ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi
Koordynacja i nadzór nad agencjami
Aktualizacja: 27/10/2020

Commented [SW11]: 6 Oddziałów Stanowych Biura ds.
Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi
Aktualizacja: 9/6/2021
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ZAŁĄCZNIK C
5.07 Opinie interesariuszy planu
Streszczenie

Aby przygotować Plan 5.07 na lata 2023-2027, OPWDD zaprosiło swoich licznych
interesariuszy do szerokiego dialogu. Oferował im on kilka sposobów na przekazanie
swoich przemyśleń i sugestii nt. strategicznego kierunku OPWDD planowanego na
najbliższe pięć lat, zachęcając do zgłaszania uwag związanych z głównymi obszarami.
OPWDD przeanalizowało wszystkie zebrane dane, aby określić najważniejsze według
interesariuszy priorytety. Biuro przeanalizowało też wszystkie zgłoszone uwagi w celu
zidentyfikowania wspólnych obszarów w sugestiach dotyczących konkretnych ulepszeń
systemu i programu oraz przekazało otrzymane uwagi swojej kadrze zarządczej
odpowiedzialnej za kształtowanie programów.

Biorąc pod uwagę wszystkie wypowiedzi, interesariusze
wskazali, że najpilniejsze kwestie, którymi należałoby się
zająć w ciągu najbliższych pięciu lat to:
Przeciwdziałanie kryzysowi związanemu z zatrudnieniem kadry wsparcia
bezpośredniego
Poprawa modelu samostanowienia
Poprawa form wsparcia i usług związanych z potrzebami mieszkaniowymi
Wspieranie osób o złożonych potrzebach
Poprawa wykorzystania danych przez OPWDD i ich przejrzystości dla
interesariuszy

Regionalne Fora Publiczne
Na przełomie maja i czerwca 2021 roku OPWDD zorganizowało pięć regionalnych,
wirtualnych forów publicznych. W ramach ww. pięciu forów OPWDD wysłuchało 100
interesariuszy, którzy zdecydowali się ustnie przekazać swoje spostrzeżenia. Były
wśród nich osoby otrzymujące wsparcie, członkowie rodzin, podmioty świadczące
usługi, organizacje rodzinne, osoby aktywne w obszarze rzecznictwa własnego itp.
Interesariusze uczestniczący w forach uznali, że samostanowienie, zasoby kadrowe i
wspieranie osób o złożonych potrzebach są ich najważniejszymi priorytetami w
kontekście działalności Biura. Następnie w pierwszej trójce drugorzędnych priorytetów
znalazły się: zasoby kadrowe, wsparcie mieszkaniowe oraz dane/transparentność.
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Szczególnie często powtarzające się tematy obejmowały potrzebę zwiększenia liczby
personelu i podwyższenia płac dla pracowników bezpośredniego wsparcia, większej
elastyczności, rozszerzenia opcji mieszkaniowych, wykorzystania danych do
podejmowania decyzji, poprawy wsparcia dla osób o złożonych potrzebach, a także
potrzebę stworzenia ogólnostanowych służb kryzysowych.
Zidentyfikowane główne priorytety:
Poprawa modelu samostanowienia
Rozwiązanie problemu kryzysu związanego z zatrudnieniem pracowników wsparcia
bezpośredniego
Wspieranie osób o złożonych potrzebach
Spotkania z grupami interesariuszy
Oprócz forów publicznych, OPWDD zorganizowało również spotkania z
przedstawicielami 33 grup interesariuszy, w tym grup wsparcia, organizacji rodzinnych,
organizacji placówek świadczących usługi, rad ds. niepełnosprawności rozwojowych
oraz grup niedostatecznie reprezentowanych. Trzy najważniejsze główne priorytety
grup interesariuszy to zasoby kadrowe, dane i transparentność oraz samostanowienie.
W pierwszej trójce drugorzędnych priorytetów grup interesariuszy znalazły się:
rozwiązania mieszkaniowe, rozwiązanie kryzysu związanego z brakami kadrowymi oraz
poprawa wykorzystania danych przez OPWDD i przejrzystości informacji dla
interesariuszy. Wiodące tematy były zgodne z kwestiami zidentyfikowanymi podczas
forów publicznych, ale obejmowały również potrzebę lepszego dostępu do usług dla
grup niedostatecznie reprezentowanych, lepszej współpracy między agencjami
stanowymi, rozszerzonych innowacji technologicznych i wymiernego udziału
interesariuszy w procesie podejmowania decyzji.
Zidentyfikowane główne priorytety:
Przeciwdziałanie kryzysowi związanemu z zatrudnieniem pracowników wsparcia
bezpośredniego
Poprawa form wsparcia i usług związanych z potrzebami mieszkaniowymi
Poprawa wykorzystania danych przez OPWDD i ich przejrzystości dla interesariuszy
Komentarze innych stron przesłane pocztą elektroniczną
OPWDD otrzymało także ponad 150 indywidualnych e-maili od stron, które nie
przekazały opinii i sugestii poprzez fora publiczne lub grupy interesariuszy. Były to m.in.
agencje świadczące usługi, osoby z niepełnosprawnościami rozwojowymi, członkowie
ich rodzin, organizacje koordynujące opiekę i ich organy doradcze, jak również
indywidualni brokerzy wsparcia i naukowcy z Instytutu Badań Podstawowych (Institute
for Basic Research – IBR). Trzy najważniejsze „pierwsze” priorytety zidentyfikowane w
komentarzach przekazanych pocztą elektroniczną to rozwiązanie kryzysu kadrowego
pracowników wsparcia bezpośredniego, badania naukowe oraz poprawa usług
związanych z samostanowieniem. Trzy główne drugorzędne priorytety to: poprawa
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koordynacji opieki, poprawa rozwiązań wsparcia mieszkaniowego oraz rozwiązanie
problemu kryzysu kadrowego dotyczącego pracowników wsparcia bezpośredniego.
Zidentyfikowane główne priorytety:
Przeciwdziałanie kryzysowi związanemu z zatrudnieniem pracowników wsparcia
bezpośredniego
Badania
Poprawa modelu samostanowienia

Kwestie najczęściej poruszane przez interesariuszy w ramach obszarów
tematycznych
• Kryzys dotyczący kadry jest najważniejszą kwestią
wymagającą działania. OPWDD otrzymało gremialne
potwierdzenie tego postulatu. Kryzys związany z
kadrą jest kwestią pilną.
• Zwiększenie stawki godzinowej pracowników
wsparcia bezpośredniego i świadczeń związanych z
opieką zdrowotną w celu zapewnienia godziwej płacy.
• Rozwiązanie problemu kompresji wynagrodzeń.
• Ustanowienie drabiny awansu zawodowego z
parytetem płacowym, który byłby lustrzanym odbiciem
takiej drabiny dla pracowników instytucji stanowych.
• Certyfikacja zawodu wykonywanego przez
pracowników wsparcia bezpośredniego.
• Uzyskanie i przyjęcie standardowej klasyfikacji
Kryzys związany z
zawodowej dla stanowisk pracowników wsparcia
zasobami kadrowymi
bezpośredniego w Departamencie Pracy Stanu Nowy
Jork i Departamencie Pracy USA oraz uwzględnienie
jej na liście kodów zawodowych Biura Statystyki
Pracy (Bureau of Labor Statistics).
• Stworzenie inicjatyw ogólnostanowych w celu
zapewnienia stałego dopływu potencjalnych
pracowników do systemu.
• Zapewnienie pracownikom wsparcia bezpośredniego
dodatków motywacyjnych, takich jak dopłaty do opieki
nad dziećmi, ulgi podatkowe, kompleksowa opieka
zdrowotna i umorzenie kredytów studenckich.
• Pracownicy wsparcia bezpośredniego muszą być
dobrze przeszkoleni.
• Placówki świadczące usługi potrzebują corocznych
podwyżek finansowania.
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Kwestie najczęściej poruszane przez interesariuszy w ramach obszarów
tematycznych
• Potrzebne jest specjalne szkolenie w zakresie form
wsparcia dla osób z autyzmem i osób o złożonych
potrzebach.
• Usprawnienie procesu rekrutacji i weryfikacji historii
zawodowej i wykształcenia oraz umożliwienie
współdzielenia tych działań przez różne systemy
usług stanowych.
•

•

Formy wsparcia
mieszkaniowego

•

•
•

Certyfikowane
rozwiązania bytowe

•

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia
mieszkaniowego odpowiadającego na różne poziomy
potrzeb, w tym z myślą o osobach o największych,
najbardziej złożonych potrzebach związanych ze
wsparciem.
Możliwość zarządzania opieką, dzięki której potrzeby
mieszkaniowe zostałyby oddzielone od potrzeb w
zakresie wsparcia – podobnie jak w przypadku
podejścia „najpierw mieszkanie” w systemie zdrowia
behawioralnego.
Poprawienie listy certyfikowanych rozwiązań
mieszkaniowych tak, aby wszystkie informacje od
rzeczników własnych i rodzin były uwzględniane i
brane pod uwagę przed określeniem potrzeb i życzeń
danej osoby w zakresie usług mieszkaniowych. Nie
powinien o tym decydować koordynator opieki, który
nie dysponuje dokładnymi danymi.
Zwiększenie zakresu rozwiązań mieszkaniowych.
Zwolnienie placówek non-profit z wymogu
przyjmowania do ośrodków/mieszkań osób
skierowanych przez stan bez uwzględnienia
ewentualnego negatywnego ich wpływu na obecną
dynamikę funkcjonowania takiego miejsca (ze
względu wiek, zachowanie, poziom samodzielności
takiej osoby itp.).
Zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu
opieki w sytuacjach, gdzie jest to konieczne, tak aby
dana osoba mogła pozostać w swoim miejscu
zamieszkania. Należy wspierać osoby z
niepełnosprawnościami w sposób zapewniający im
możliwość starzenia się w miejscu zamieszkania, bez
konieczności przenoszenia się do miejsc o bardziej
restrykcyjnych warunkach.
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Kwestie najczęściej poruszane przez interesariuszy w ramach obszarów
tematycznych
• Odpowiednie finansowanie programów usług
mieszkaniowych świadczonych przez podmioty nonprofit.
• Zezwolenie podmiotom non-profit na wykorzystanie
tzw. „niewykorzystanych łóżek” na rzecz rozwoju
nowych możliwości mieszkaniowych.
• Uzyskanie miejsca w ośrodku/mieszkaniu trwa zbyt
długo. Liczba miejsc dla osób, które potrzebują opieki
świadczonej całodobowo jest niewystarczająca.
Niektóre osoby zawsze będą potrzebowały takiego
poziomu wsparcia. Kiedy już pojawiają się takie
możliwości, wybór jest bardzo ograniczony.
• Inicjatywa Flow jest bardzo niepokojąca. Wydaje się,
że jest to próba obniżenia kosztów opieki poprzez
przeniesienie osób z niepełnosprawnościami do
tańszych miejsc oraz przeniesienie osób z
niepełnosprawnościami o złożonych potrzebach do
Ośrodków Rozwojowych i domów opieki
prowadzonych przez stan.
• Wykorzystanie miejsc dla dużej liczby osób do
nowych celów. Zbadanie możliwości sprzedaży i
leasingu zwrotnego.
•
•

Niecertyfikowane
rozwiązania bytowe

•

•
•

Konieczność podjęcia działań w związku z kwestią
podawania leków w niecertyfikowanych placówkach
bytowych.
Ogłoszenie regionalnej listy osób zainteresowanych
współdzieleniem mieszkań w ramach alternatywnych
rozwiązań mieszkaniowych. Potrzeba ułatwienia
osobom z niepełnosprawnościami znalezienia
współlokatorów.
Dostępne opcje mieszkaniowe nie są zorientowane
na osobę, są zbyt ograniczone. W odczuciu rodziców
jedynym rozwiązaniem są opcje certyfikowane.
Pilotażowy model niecertyfikowanych usług
mieszkaniowych, lokale dla niewielkiej liczby
lokatorów.
Osoby korzystające z modelu samostanowienia
potrzebują opcji całodobowej opieki personelu.
Osoby o złożonych potrzebach potrzebują opcji
niecertyfikowanych usług mieszkaniowych.
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Kwestie najczęściej poruszane przez interesariuszy w ramach obszarów
tematycznych
• Potrzebujemy usługi „nawigatora mieszkaniowego”
określającej kierunek działań i dającej nadzieję na ich
pozytywny finał.
• Nie należy wykluczać zorganizowanych społeczności,
w których osoby z niepełnosprawnościami żyją i
pracują z osobami, które są im bliskie. Zwiększenie
możliwości.
• Nikt nie pełni roli zarządcy domu w przypadku, gdy
dana osoba mieszka we własnym mieszkaniu.
Potrzebujemy kogoś, kto zapewni właściwą
organizację, tak aby osoby z niepełnosprawnościami
mogły żyć samodzielnie. Jeden taki zarządca może
nadzorować 2-3 mieszkania z 2-3 lokatorami w
każdym z nich.
• Zapewnienie środków na rozpoczęcie niezależnego
życia. Stworzenie zasobów finansowych dla osób bez
oszczędności. Pomoc w pokryciu kosztów utrzymania.
• Promocja koncepcji wspólnego mieszkania.
•
•

Zindywidualizowane
Wsparcie i Usługi
(Individualized Support
Services – ISS)

•
•

•

•

Samostanowienie

•

Rozszerzona lista kontrolna dotycząca rozwiązań
mieszkaniowych w ramach ISS nie jest dla
pracowników naszego systemu listą miarodajną.
Stawki w ramach ISS nie wzrosły i trudno jest znaleźć
mieszkania w oczekiwanych widełkach finansowych,
co wyklucza wybór. Stawki należy zwiększyć.
Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
wymaga, aby większa część czynszu była pokrywana
z dofinansowania. Należy to skorygować.
Proces zatwierdzania ISS, podczas którego najemca
jest odpowiedzialny za opłacanie pełnego czynszu,
trwa zbyt długo. Dla wielu osób jest to ogromne
utrudnienie.
OPWDD powinno zapewnić właściciela mieszkania,
że dana osoba ma zatwierdzone dofinansowanie, co
zapobiegałoby utracie mieszkania przez taką osobę.
Uproszczenie, zmniejszenie związanej z
zarządzaniem programem uciążliwości dla rodzin;
skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie opcji
samostanowienia.
Eliminacja nieelastycznych reguł budżetowych i
arbitralnych limitów w przypadku niektórych pozycji
budżetowych, takich jak towary i usługi nabywane w
ramach indywidualnej dyspozycji (IDGS). Obecne
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zasady powodują ograniczenia. Limit budżetowy
zwrotu kosztów dla rodziny jest bardzo niski. Osoby
korzystające z programu nie mogą wykorzystać
swojego budżetu na dojazd do pracy. Rodziny po
prostu nie mogą wykorzystać tych środków w sposób
najlepszy dla bliskiej osoby. Interesariusze powinni
mieć większą przejrzystość co do powodów
wprowadzenia limitów.
• Należy sprawić, aby program był wykonalny w
przypadku osób o złożonych potrzebach; należy
zapewnić im możliwość wspomaganego rozwiązania
mieszkaniowego w ramach samostanowienia.
• Należy zapewnić, że rozwiązania w oparciu o model
samostanowienia są nadal funkcjonalne dla osób z
niepełnosprawnościami po tym, jak ich rodzice nie
mogą im już pomagać.
• Konieczne jest znalezienie sposobu pomocy rodzinom
w znalezieniu i zatrudnieniu pracowników, być może
za pomocą jakiejś platformy technologicznej.
• Budżety zostają zmniejszone, gdy osoby korzystające
z usług wykazują postępy. Wtedy usługi przestają być
dostępne. Mamy tu do czynienia z sytuacją typu
„paragraf 22”. Jeśli ludziom ma się udać, to
potrzebują wsparcia.
• Rodziny nie mogą sobie pozwolić na wyłożenie
pieniędzy na potrzebne artykuły, a następnie
ubieganie się o zwrot kosztów. Takie rozwiązanie
uniemożliwia niektórym rodzinom dostęp do
potrzebnego im wsparcia.
• Weryfikacja i zatwierdzanie budżetów przez Biuro
Centralne powoduje duże opóźnienia.
• Potrzebujemy więcej brokerów i pośredników
finansowych (FI). Bardzo trudno jest ich znaleźć.
• Zbadanie możliwości zapewnienia „wzmocnionego
pośrednictwa”, zapewniającego większe wsparcie. W
tym modelu brokerzy współpracują z 8-12 osobami,
ułatwiając wykonywanie szerokiego zakresu zadań i
dzięki temu pomagając danej osobie w osiągnięciu
pełnego potencjału, nawet po śmierci jej głównego
opiekuna. Dalsze finansowanie już rozpoczętego
programu pilotażowego.
• Umożliwienie łatwego dostępu do usług pomocy
osobistej kierowanej przez odbiorcę na terenie
hrabstwa.
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• W modelu samostanowienia nie jest dostępny
personel pomocniczy. Jest to duży problem.
• Szkolenie koordynatorów opieki w zakresie
samostanowienia.
• Zapewnienie dostępności i możliwości zwrotu kosztów
szkolenia dla brokerów i starszych brokerów (Master
Broker). OPWDD nie jest w stanie zapewnić
wystarczającej liczby szkoleń, aby odpowiedzieć na
rosnące zapotrzebowanie.
•

•

•
•
Dane i transparentność
•

•
•
•

Usługi dzienne/ Usługi
preorientacji
zawodowej

•

•

Brak komunikacji stanowił problem podczas pandemii.
Osoby z niepełnosprawnościami czuły się bardzo
odizolowane. Potrzebna jest większa transparentność
i szersza komunikacja ze strony agencji.
OPWDD powinno w większym stopniu wykorzystywać
dane do prognozowania przyszłych potrzeb w
zakresie usług. Biuro musi tworzyć oparte na danych
plany dla nowych osób z niepełnosprawnościami.
Konieczność planowania z wykorzystaniem danych z
myślą o starzejącej się populacji.
Sprawienie, żeby OPWDD i system usług były
odpowiedzialne na wszystkich poziomach (OPWDD,
Organizacje ds. Koordynacji Opieki, podmioty
świadczące usługi).
OPWDD musi szacować niezaspokojone potrzeby.
OPWDD powinno udostępniać informacje na temat
tego, jak długo trwa zatwierdzanie i nabywanie usług,
w ilu miejscach pobytu jest za mało personelu i ile
godzin wynosi niedoborów pod względem
koniecznego czasu pracy.
Większe zaangażowanie interesariuszy w tworzenie
strategii działań i programów oraz planowanie.
Należy zainwestować w system danych.
Programy dzienne są zamknięte lub działają przy
częściowym obłożeniu. Osoby z
niepełnosprawnościami przebywają w domach,
cierpiąc i cofając się rozwojowo.
Programy pobytowe w placówkach są preferowane
przez niektóre osoby z niepełnosprawnościami.
Zapewniają potrzebną socjalizację i pozwalają
nawiązać bliskie relacje z innymi osobami.
Jedno rozwiązanie nie jest dobre dla wszystkich –
Różnorodność programów i usług jest konieczna, aby
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jak najlepiej zaspokoić potrzeby osób z
niepełnosprawnościami. Usługi dzienne muszą być
bardziej skoncentrowane na osobie.
• Zapewnienie usług preorientacji zawodowej w ramach
programów dziennych, aby przygotować osoby z
niepełnosprawnościami do podjęcia pracy.
•

•
Usługi ułatwiające
zdobycie zatrudnienia
•
•
•
Zaspokajanie potrzeb
osób z
niepełnosprawnościami
przez całe ich życie
przy jednoczesnej
trwałości usług,
dobrym do nich
dostępie i równym
traktowaniu odbiorców

•
•

•
•

Usługi kryzysowe i
ambulatoryjne

•

OPWDD powinno współpracować z Departamentem
Edukacji Stanu Nowy Jork (NYS Education
Department – SED) w celu lepszego przygotowania
uczniów szkół specjalnych, którzy wyrazili chęć
podjęcia zatrudnienia zamiast zapisania się do
programu dziennego, do pomyślnego przejścia do
funkcjonowania na rynku pracy.
Należy pytać osoby z niepełnosprawnościami, czy
chcą usług przygotowujących do podjęcia
zatrudnienia. Zbyt często osoby takie pozostają przez
długi czas w programie dziennej habilitacji, gdzie nie
oferuje im się możliwości preorientacji zawodowej.
Dostosowanie usług preorientacji zawodowej w
otoczeniu społecznym i w placówce do programów
zatrudnienia wspomaganego.
Potrzebny jest transport do miejsc pracy. Na
obszarach wiejskich możliwości transportowe są
bardzo ograniczone.
Potrzeba więcej możliwości zatrudnienia.
Lepsza współpraca z Departamentem Edukacji i
okręgami szkolnymi. Wiele rodzin nie ma kontaktu z
OPWDD na odpowiednio wczesnym etapie.
Należy pamiętać o zapewnieniu wsparcia i usług dla
osób z największymi potrzebami. Osoby o
największych potrzebach często mają najmniejszy
dostęp do potrzebnych usług, zarówno w zakresie
usług dziennych, jak i mieszkaniowych.
Ustanowienie usług przejściowych dla osób
przechodzących do środowisk pozwalających na
większą niezależność.
Osoby z niepełnosprawnościami muszą być
wspierane w mniejszych ośrodkach pobytowych i w
mniej restrykcyjnych warunkach.
Aby pomóc rodzinom w stanie Nowy Jork,
potrzebujemy oddziału kryzysowego lub
neurobehawioralnego.
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• Usługi Kryzysowe dla Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną i/lub Rozwojową (CSIDD) można
ulepszyć poprzez dodanie stosowanej analizy
behawioralnej (Applied Behavior Analysis
• – ABA) i uwzględnienie jej jako bezpośrednio
świadczonej usługi. W innych stanach ABA jest
centralnym elementem interwencji kryzysowej i
leczenia.
• Rada Certyfikowanych Analityków Behawioralnych
(Board of Certified Behavior Analysts) nie akceptuje
stawek Medicaid, więc powinna zapewniać
bezpośrednie i niebezpośrednie wsparcie osobom w
ramach modelu samostanowienia.
• Współpraca z Biurem ds. Zdrowia Psychicznego
(OMH) w celu organizowania krótkoterminowych
pobytów, a być może także długoterminowych – dla
osób, które tego potrzebują.
• Wyjaśnienie kwestii ustawy o praktykach
pielęgniarskich. Konieczność przyjmowania leków nie
powinna być czynnikiem zniechęcającym osoby z
niepełnosprawnościami do samodzielnego życia.
• Potrzebne są mobilne służby kryzysowe.
• Potrzebna jest lepsza koordynacja z usługami Biura
ds. Zdrowia Psychicznego.
•

•
•
Usługi dla rodzin i
dzieci

•
•
•

Biuro musi przeanalizować prawdziwą wartość
programu Usług Wsparcia dla Rodzin (Family Support
Services – FSS). Decyzje o finansowaniu FSS
powinny być oparte na danych.
Biuro musi się skupić na niezaspokojonych
potrzebach osób mieszkających w domu z bliskimi.
Należy poprawić przejście osoby z
niepełnosprawnością z usług edukacyjnych do usług
dla dorosłych.
W celu zapewnienia wsparcia osobom i rodzinom,
OPWDD powinno dysponować usługami
bezpośrednimi (peer-to-peer).
Potrzebnych jest więcej usług w zakresie autyzmu i
zaburzeń zachowania. W niektórych częściach stanu
Nowy Jork brakuje takich specjalistycznych usług.
Wkład rodziny w ocenę w ramach Skoordynowanego
Systemu Oceny (CAS) jest potrzebny i bardzo cenny.
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• Należy zachować zarządzanie opieką w ramach FSS.
Nie wszystkie rodziny chcą wsparcia w ramach
programu Opieki Domowej i Społecznościowej.
• Umożliwienie zatrudnienia płatnych opiekunów
rodzinnych. W innych stanach jest to dozwolone,
nawet w stanach konserwatywnych. Rodzice mają
największą wiedzę. Ich potrzeby też się liczą.
•
•

•

Technologie

•

•

•

Telezdrowie

•

Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują dostępu
do niezawodnych, niedrogich usług i urządzeń
internetowych.
Możliwości technologiczne są ograniczone bez ulg
regulacyjnych i elastycznych stawek. OPWDD musi
zmieniać przepisy w zależności od potrzeb, aby
pomyślnie wdrażać rozwiązania technologiczne.
Z punktu widzenia jednostki, technologia zwiększa
możliwości rzecznictwa własnego i pozwala na
bardziej przejrzystą wymianę informacji w kontekście
alternatyw/wyborów oraz możliwości uzyskania
większej niezależności i lepszej samoregulacji w
trudnych sytuacjach.
Z punktu widzenia placówek świadczących usługi,
technologia może być wykorzystana do prowadzenia
indywidualnych profili odbiorców usług,
uwzględniających rodzaje leków, ich codziennej
rutyny i wymaganych dla nich specjalnych
udogodnień. Może też pomóc w zaspokajaniu potrzeb
kadrowych i monitorowaniu bezpieczeństwa.
We wszystkich wnioskach o opiekę należy uwzględnić
elementy technologiczne jako podlegające zwrotowi
kosztów, w tym oprogramowanie/sprzęt, usługi, na
które zapotrzebowanie pojawia się regularnie,
naprawy oraz wsparcie domowe i zdalne. Należy
zadbać o to, aby język komunikacji uwzględniał
szybko zmieniający się świat technologii.
Należy zachować opcje telezdrowia dla osób, w
których przypadku sprawdzają się one, ale też
zrozumieć, że nie spełniają one potrzeb wszystkich
odbiorców.
Telezdrowie nie jest idealnym rozwiązaniem w
każdych okolicznościach, choć w niektórych może być
bardzo korzystne.
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• Kontynuacja szerokiego wachlarza podstawowych
projektów badawczych w Instytucie Badań
Podstawowych.
• Poprawa w zakresie przywództwa i zarządzania w
Instytucie Badań Podstawowych.
Badania
• Wykorzystanie badań do oceny, jakie usługi
sprawdzają się obecnie oraz do określenia, co i
dlaczego nie sprawdza się, a także do prognozowania
przyszłych potrzeb.
•

•
Koordynacja opieki

•
•
•
•

Dbałość o
różnorodność, równość
i włączenie społeczne

•

Osoby mieszkające samodzielnie są zaliczane do
poziomu 2 (tier 2) na listach Koordynatorów ds.
Opieki. W rzeczywistości zajmują one znacznie więcej
czasu koordynatora niż większość innych osób,
określanych jako poziom 4. Należy ponownie
przeanalizować obłożenie Koordynatorów ds. Opieki.
Rotacja Koordynatorów ds. Opieki jest zbyt duża.
Wynagrodzenia nie są adekwatne do ich obowiązków.
Organizacje ds. Koordynacji Opieki muszą być
finansowane. Potrzeba więcej Koordynatorów ds.
Opieki
Koordynatorzy ds. Opieki muszą poprawić swoje
możliwości w zakresie koordynowania usług w wielu
systemach.
Koordynatorzy ds. Opieki potrzebują szkolenia w
zakresie wsparcia dla osób o złożonych potrzebach.
Zapewnienie pełnej reprezentacji przy tworzeniu
polityki i programów, włączenie osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi, jak również
przedstawicieli wszystkich kultur i ras w proces
podejmowania decyzji i wszelkie prace nad
narzędziami i programami.
Rozwiązanie problemu systemowego rasizmu w
systemie. Konieczność przyjrzenia się danym –
kwotom wydanym na usługi w ujęciu geograficznym i
rasowym. OPWDD powinno wziąć odpowiedzialność
za rozwiązanie kwestii rozbieżności w uzyskiwanych
efektach (mniejszości otrzymujące inny poziom usług
itp.). Tam, gdzie to konieczne, należy niezwłocznie
zadbać o dodatkowe źródła danych oraz opracować
mechanizm pozyskiwania i analizy odpowiednich
informacji. Należy upublicznić dane, tj. dane
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dotyczące wykorzystania systemu usług i dane
demograficzne.
• Włączenie musi być zindywidualizowane. Obecny
trend powoduje obniżenie jakości życia niektórych
osób, ponieważ zmuszanie wszystkich do
angażowania się tylko w całkowicie zintegrowane
środowiska nie jest zgodne z założeniem usług
zorientowanych na osobę.
• Wiele rodzin napotyka bariery kulturowe w dostępie
do usług; potrzeba więcej personelu dwujęzycznego i
programów wrażliwych kulturowo.
• OPWDD powinno skierować pomoc do
niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych.
Wiele rodzin nie wie o usługach OPWDD, które
mogliby otrzymywać ich bliscy. Takie rodziny
potrzebują dostępu do informacji o systemie w ich
własnym języku.
•

•
•
Wspieranie osób o
złożonych potrzebach

•

•
•
Inne powtarzające się
sugestie

•

•

Należy zaprzestać konkurencji z innymi agencjami
stanowymi. Ważne jest, aby zacząć współpracować w
celu wspólnego planowania, które przełożyłoby się na
zaspokojenie wszystkich potrzeb danej osoby.
Pracownicy wsparcia bezpośredniego potrzebują
wiedzy z zakresu analizy behawioralnej.
Wspieranie placówek świadczących usługi w
utrzymaniu wolnych łóżek, ponieważ osoby o
złożonych potrzebach są tymczasowo obsługiwane w
innych miejscach.
Wnioski z ostatnich inicjatyw, takich jak projekt
pilotażowy dla osób z podwójną diagnozą w hrabstwie
Kings i podobny program pilotażowy dla dzieci,
powinny być wykorzystane do opracowania nowych
modeli programów terapeutycznych.
Rozszerzenie specjalistycznych usług dla osób o
złożonych potrzebach behawioralnych i zdrowotnych.
Wycofanie niedawnych zmian polegających na
cięciach, które dotknęły placówki świadczące usługi.
Należy wyeliminować wszelkie cięcia w budżecie.
Rezygnacja z cięć tego typu w przyszłości. Cięcia
powodują zagrożenie dla osób z
niepełnosprawnościami.
Konieczna jest weryfikacja przepisów i rozluźnienie
obostrzeń. Podmioty świadczące usługi muszą
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sprostać znaczącym wymogom administracyjnym,
które uniemożliwiają im skupienie się na
obsługiwanych osobach i powodują obniżenie jakości
opieki. Niechęć do podejmowania ryzyka stwarza
bariery dla pozytywnych wyników.
• Potrzebujemy transformacji filozofii działania i zmiany
na szeroką skalę – m.in. reformy przepisów, która
pozwoli pójść w kierunku silnego systemu usług
opartych na szacunku dla ryzyka podejmowanego
przez jednostkę.
• Wykorzystanie Skoordynowanego Systemu Oceny
(CAS) do określenia powagi sytuacji danej osoby
wymaga szerokiej weryfikacji z udziałem wszystkich
interesariuszy. Interesariusze muszą zobaczyć efekty
zmian.
• Interesariusze potrzebują jasno zdefiniowanego
procesu związanego z wykorzystaniem
Skoordynowanego Systemu Oceny, większej
przejrzystości i gwarancji rzetelności w procesie
oceny.
• Należy umieścić kamery we wszystkich wspólnych
przestrzeniach w obiektach funkcjonujących w
ramach Społecznościowych Rozwiązań
Mieszkaniowych. Osoby z niepełnosprawnościami nie
są bezpieczne. Osoby przebywające tam nie martwią
się o swoją prywatność, lecz o bezpieczeństwo.
• W stanie Nowy Jork rodzice niepełnosprawnych
nieletnich nie mogą być opłacanymi opiekunami.
• OPWDD musi odzyskać swoją rolę rzecznika osób,
którym służy.
• Należy zaprzestać praktyki obniżek stawek z mocą
wsteczną. Stawki są zbyt nieprzewidywalne, aby
mogły służyć jakiejkolwiek stabilności systemu. Stawki
zostały obniżone tak bardzo, że po zakończeniu
programu Paycheck Protection, wprowadzonego w
związku z epidemią COVID, placówki świadczące
usługi znajdą się w dużych kłopotach.
• Potrzebna jest reforma stawek. Aby poprawić
stabilność i jakość, potrzebne są terminowe i
odpowiednio wysokie stawki.
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Analiza informacji zwrotnych od interesariuszy: Fora regionalne
Poniżej przedstawiamy wybór opinii interesariuszy przekazanych zarządowi OPWDD w
ramach planowania strategicznego 5.07.
Fora regionalne
Liczba forów: 5 w sumie, po 1 na region OPWDD w stanie
Łączna liczba wypowiadających się osób: 100
Wypowiadające się osoby to m.in.:
• 67 członków rodzin/opiekunów
•

16 osób/rzecznicy własnych interesów

•

8 przedstawicieli organizacji rodzinnych

•

3 świadczeniodawców/pracowników/brokerów/pośredników finansowych

•

2 przedstawicieli organizacji rzecznictwa własnego

•

2 osoby reprezentujące „inne” organizacje

•

1 pracownik IBR

•

1 przedstawiciel organizacji zrzeszającej placówki świadczące usługi
Commented [SW12]: Rys. 7: Uczestnicy forów
regionalnych
67% Członkowie rodzin/opiekunowie
8% Organizacje rodzinne
1% Pracownicy IBR
2% Inne organizacje
3% Podmioty świadczące usługi (FI, brokerzy, kadra)
1% Organizacje podmiotów świadczących usługi
2% Organizacje rzecznictwa własnego
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Zidentyfikowane priorytety wypowiadających się osób:
Aby określić obszary priorytetowe wg. osób wypowiadających się na forach
publicznych, indywidualne wypowiedzi zostały zakodowane na podstawie kolejności, w
jakiej osoby te wypowiadały się na poszczególne tematy, ilości miejsca/czasu, jaki
poświęcały poruszanym tematom, oraz języka używanego podczas omawiania
tematów. Każda wypowiedź została zakodowane pod kątem trzech najważniejszych
priorytetów. Niektóre z nich nie obejmowały trzech tematów, inne zaś obejmowały
większą ich liczbę.
Główne priorytety określone przez wypowiadające się osoby:
Tematy priorytetowe
Zasoby kadrowe
Samostanowienie
Kwestie mieszkaniowe
Inne
Złożone potrzeby
Dane i transparentność
Formy opieki dziennej
Usługi rodzinne/dzieci
Ocena/CAS
Usługi ułatwiające
zdobycie zatrudnienia
Koordynacja opieki
Usługi
ambulatoryjne/kryzysowe
Technologie
Różnorodność, równość i
włączenie społeczne
Badania
Telezdrowie

Ogólna liczba
wzmianek
43
33
23
21
13
12
10
10
7
7
6
4
4
3
2
2

* Wśród przykładów „innych” tematów znalazły się: transport, lepsza współpraca między agencjami
stanowymi, dopuszczenie personelu wsparcia w szpitalach.
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Dalsze zestawienie priorytetów w oparciu o rangi od 1 do 3:
Tematy priorytetowe
Ocena/CAS
Koordynacja opieki
Usługi
ambulatoryjne/kryzysowe
Złożone potrzeby
Dane i transparentność
Formy opieki dziennej
Różnorodność, równość i
włączenie społeczne
Usługi ułatwiające
zdobycie zatrudnienia
Usługi rodzinne/dzieci
Kwestie mieszkaniowe
Badania
Samostanowienie
Technologie
Telezdrowie
Zasoby kadrowe
Inne

Priorytet Priorytet Priorytet
1
2
3
4
2
1
1
3
2

Ogólna liczba
wzmianek
7
6

1

0

3

4

8
5
3

3
7
4

2
0
3

13
12
10

0

1

2

3

5

1

1

7

7
4
2
25
0
0
22
13

1
11
0
5
2
0
17
6

2
8
0
3
2
2
4
2

10
23
2
33
4
2
43
21

Trzy najważniejsze główne priorytety wypowiadających się osób to
samostanowienie, zasoby kadrowe i wspieranie osób o złożonych potrzebach.
Spośród 100 osób wypowiadających się na forum:
o 25 określiło samostanowienie jako obszar priorytetowy
o 22 wskazało zasoby kadrowe jako obszar priorytetowy
o 8 zidentyfikowało wsparcie dla osób o złożonych potrzebach
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Commented [SW13]: Rys 8: Główne priorytety
Samostanowienie
Zasoby kadrowe
Złożone potrzeby
Usługi rodzinne/dla dzieci
Dane i transparentność
Usługi zw. z zatrudnieniem
Oceny/CAS
Rozwiązania mieszkaniowe
Usługi dzienne
Badania
Koordynacja opieki
Usługi ambulatoryjne/kryzysowe

*13 uczestników wskazało również tematy określone słowem „inne” jako główny priorytet. Niektóre
przykłady „innych” tematów to: transport, lepsza współpraca między agencjami stanowymi, dopuszczenie
personelu pomocniczego w szpitalach.

Następnie w pierwszej trójce drugorzędnych priorytetów znalazły się: zasoby
kadrowe, wsparcie mieszkaniowe oraz dane/transparentność.
Spośród 100 osób wypowiadających się na forum, 63 zidentyfikowało
następujące drugorzędne obszary priorytetowe:
o 17 określiło zasoby kadrowe jako drugorzędny obszar priorytetowy
o 11 określiło rozwiązania mieszkaniowe jako drugorzędny obszar
priorytetowy
o 7 wskazało dane i transparentność jako drugorzędny obszar
priorytetowy
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Commented [SW14]: Rys. 9: Priorytety drugorzędne
Zasoby kadrowe
Rozwiązania mieszkaniowe
Dane i transparentność
Inne
Samostanowienie
Usługi dzienne
Koordynacja opieki
Potrzeby złożone
Oceny/CAS
Technologie
Usługi rodzinne/dla dzieci
DEI
Usługi zw. z zatrudnieniem

W pierwszej trójce „trzecich” priorytetów wypowiadających się osób znalazły się:
rozwiązania mieszkaniowe, zasoby kadrowe, samostanowienie, usługi
ambulatoryjne/kryzysowe i usługi dzienne. *
Spośród 100 osób wypowiadających się na forum, 37 odnotowało trzeci obszar
priorytetowy:
o 8 określiło rozwiązania mieszkaniowe jako trzeci obszar priorytetowy
o 4 wskazały zasoby kadrowe jako trzeci obszar priorytetowy
o 3 określiły usługi ambulatoryjne/kryzysowe, lub usługi dzienne, lub
samostanowienie jako trzeci priorytet
Commented [SW15]: Rys. 10: „Trzecie” priorytety
Rozwiązania mieszkaniowe
Zasoby kadrowe
Usługi ambulatoryjne/kryzysowe
Usługi dzienne
Samostanowienie
Technologie
DEI
Potrzeby złożone
Inne
Telezdrowie
Koordynacja opieki
Usługi rodzinne/dla dzieci
Oceny/CAS
Usługi zw. z zatrudnieniem

Często pojawiające się tematy wg. obszarów:
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*Analiza nie zawierała ogólnej kategorii dotyczącej zwiększenia ogólnego finansowania usług OPWDD,
ale był to temat powtarzający się w wielu wypowiedziach dotyczących innych tematów uznanych za
priorytetowe. M.in. Działania związane z kwestią cięć budżetowych w OPWDD (tj. Powstrzymanie cięć),
wieloletniego niedofinansowania, właściwe wykorzystanie funduszy dostępnych na mocy ustawy ARPA
oraz rzecznictwo w imieniu osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi i ich rodzin w celu ogólnego
zwiększenia finansowania.

Tematy priorytetowe

Często poruszane zagadnienia
•

Zasoby kadrowe

•
•
•

•
•
•
Samostanowienie

•

•

•
•
•
Kwestie
mieszkaniowe

Złożone potrzeby

•
•
•
•

Potrzeba większej liczby pracowników; obecnie
mamy do czynienia z kryzysem związanym z
niewystarczającą kadrą.
Podwyższenie wynagrodzeń pracowników wsparcia
bezpośredniego/personelu
Zapewnienie większej liczby szkoleń dla
pracowników obsługujących osoby o złożonych
potrzebach
Większa elastyczność w zakresie tego, na co można
przeznaczyć środki, zasad dotyczących budżetu,
przesuwania dostępnych środków między pozycjami
budżetowymi
Weryfikacja limitów
Jaśniejsze i bardziej spójne informacje, procesy i
decyzje
Zwiększenie liczby dostępnych pośredników
finansowych (FI) i brokerów
Więcej narzędzi dla rodzin i osób zaangażowanych
w rzecznictwo własne, które pomogłyby im w
administrowaniu usługami samostanowienia;
uproszczenie procedur administracyjnych
Szkolenia dla Organizacji ds. Koordynacji
Opieki/koordynatorów opieki w zakresie
samostanowienia, w ramach pomocy dla brokerów,
osób korzystających z programu i ich rodzin
Zbadanie możliwości wykorzystania „wzmocnionego
pośrednictwa” (Enhanced Brokering) w celu
zapewnienia większego wsparcia
Potrzeba większych dofinansowań mieszkaniowych
Zmniejszenie barier dla placówek
niecertyfikowanych
Zwiększenie możliwości mieszkaniowych, w tym
opcje dostosowane do potrzeb danej osoby
Redukcja w zakresie procedur i formalności
Za mało personelu dla domów grupowych
Większy nacisk na kwestię osób o bardziej
złożonych potrzebach
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Tematy priorytetowe

Często poruszane zagadnienia
•
•

Dane i
transparentność

•
•
•
•
•

Formy opieki dziennej

•
•
•
•

Usługi rodzinne/dzieci

•
•
•
•
•

Ocena/CAS

•
•
•

Zwiększenie specjalistycznych usług dla osób z
bardziej złożonymi potrzebami behawioralnymi i
zdrowotnymi
Potrzeba większej przejrzystości/odpowiedzialności
za decyzje podejmowane na wszystkich poziomach
systemu usług, w tym w OPWDD/Departamencie
Zdrowia, Organizacjach ds. Koordynacji Opieki i
placówkach świadczących usługi
Dostarczenie większej ilości danych
odzwierciedlających obecny stan systemu i
mogących pomóc w planowaniu przyszłych działań
Zwiększenie odpowiedzialności na wszystkich
poziomach i włączenie interesariuszy do większej
liczby rozmów i działań planistycznych
Wykorzystanie danych do przewidywania potrzeb w
zakresie usług
Potrzeba bardziej zindywidualizowanych i
skoncentrowanych na osobie działań planistycznych
Potrzeba wsparcia w formie preorientacji zawodowej
w programach dziennych
Zwiększenie możliwości tworzenia programów w
ramach społeczności lokalnych
Zapewnienie bardziej spójnych informacji na temat
usług i opcji programów dziennych
Potrzeba więcej usług bezpośrednich (typu peer-topeer)
Zwiększenie finansowania i możliwości w ramach
FSS
Lepszy dostęp do analizy behawioralnej
Potrzeba wsparcia dla starzejących się opiekunów
oraz osób z niepełnosprawnościami po śmierci
opiekunów
Opłacani opiekunowie
Skoordynowany System Oceny (CAS) należy
poddać rewizji, tak aby był bardziej przejrzysty;
stworzenie możliwości odwołań
Zwiększenie zaangażowania i możliwości
opiniowania ze strony rodziny/osób z
niepełnosprawnościami w CAS
CAS uwzględnia potrzeb w odpowiednim stopniu
Powinno się różnicować oceny w zależności od
różnych potrzeb/warunków bytowych/programów
Aktualizacja kryteriów stosowanych wobec osób
otrzymujących usługi
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Tematy priorytetowe
Usługi ułatwiające
zdobycie zatrudnienia

Koordynacja opieki

Często poruszane zagadnienia
•
•
•
•
•
•

Usługi
ambulatoryjne/kryzys
owe

•
•
•
•

Technologie

•
•

Różnorodność,
równość i włączenie
społeczne
Badania
Telezdrowie

Inne

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Więcej możliwości preorientacji zawodowej, lepszy
dostęp do realnych opcji zatrudnienia
Brak opcji transportu do/z pracy
Zmniejszenie wskaźnika rotacji koordynatorów
opieki
Skrócenie czasu opracowywania „planów na życie”
Potrzebne są bardziej przejrzyste procedury oraz
wymiana informacji
Potrzeba więcej działań zapobiegających kryzysom
oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i
ich rodzin
Brak usług behawioralnych
Rozważenie roli rzeczników-rodziców w sytuacjach
kryzysowych
Potrzeba więcej możliwości krótkoterminowego
umieszczenia osób w sytuacjach kryzysowych w
placówkach opieki
Zwiększenie dostępu do innowacyjnych technologii
służących większej niezależności
Wykorzystanie technologii w celu zaspokajania
potrzeb kadrowych
Wykorzystanie technologii do
monitorowania/zapewniania bezpieczeństwa
Włączenie musi być zindywidualizowane.
Większa świadomość różnorodności w skali stanu,
wśród osób korzystających z usług
Zwiększenie możliwości w zakresie
zróżnicowanych/wrażliwych kulturowo programów i
usług
Należy rozważyć zastosowanie ECHO
Wspieranie IBR poprzez większe finansowanie
Poprawa dostępu do opcji telezdrowia dla większej
liczby społeczności
Należy nadal oferować opcje wsparcia wirtualnego
Potrzeba poprawy współpracy i koordynacji
pomiędzy stanowymi agencjami i usługami
(Departament Edukacji, Biuro ds. Zdrowia
Psychicznego itp.)
Umożliwienie personelowi wspierania osób w
placówkach stacjonarnych/szpitalach
Podawanie leków w placówkach nieobjętych
certyfikacją
Lepsza promocja alfabetyzacji zdrowotnej
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Analiza informacji zwrotnych od interesariuszy: Spotkania grupowe i
komentarze
Spotkania z grupami interesariuszy
Liczba spotkań grupowych: 26
Łączna liczba grup zgłaszających uwagi: 33
Rodzaje grup:
•

2 Organizacje rzecznictwa własnego (Self-Advocacy)

•

11 Organizacji placówek świadczących usługi
o 1 grupa obsługująca osoby niedostatecznie reprezentowane

•

11 Organizacji rodzinnych
o 3 grupy przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup

•

5 nowojorskich Gminnych Rad ds. Niepełnosprawności Rozwojowej

•

1 Organizacja samorządowa hrabstwa

•

1 Organizacja badawcza

•

2 ogólnostanowe organizacje doradcze

Commented [SW16]: Rys. 11: Typy grup
33% Organizacje podmiotów świadczących usługi
33% Organizacje rodzinne
6% Organizacja rzecznictwa własnego
3% Organizacje samorządów hrabstw
6% Organizacje doradcze
16% Rady gminy NYC ds. NR
3% Organizacje badawcze
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Zidentyfikowane priorytety grup:
Aby określić obszary priorytetowe dla grup, które przedstawiły opinie i postulaty,
OPWDD zastosowało kody dla komentarzy wyrażonych podczas spotkań i w złożonych
pisemnych oświadczeniach na podstawie kolejności, w jakiej tematy były omawiane,
ilości poświęconego im miejsca lub liczby komentarzy poświęconych poszczególnym
obszarom tematycznym oraz nacisku położonego na poszczególne tematy. Wypowiedzi
każdej grupy zostały opatrzone kodem pod kątem trzech najważniejszych priorytetów.
Niektóre grupy wypowiedziały się w sprawie trzech lub mniejszej liczby obszarów
tematycznych, niektóre zaś w sprawie więcej niż trzech. Komitet Doradczy ds.
Niepełnosprawności Rozwojowej (Developmental Disabilities Advisory Council – DDAC)
poprosił, aby nie włączać jego spostrzeżeń do listy priorytetów, więc nie zostały one
uwzględnione w tej analizie.
UWAGA: OPWDD podjęło się tego zadania, aby zidentyfikować główne priorytety
według wielu różnych grup interesariuszy. Liczne grupy wskazały kilka obszarów
problemowych w systemie usług poza tymi, które zostały uznane za najpilniejsze,
przedstawiając obszerne zalecenia dotyczące obszarów systemu ich zdaniem
wymagających poprawy. Przygotowując plan 5.07, OPWDD bierze pod uwagę
wszystkie uwagi, w pełnej ich treści.
Główne priorytety określone przez wypowiadające się osoby:
Tematy priorytetowe
Zasoby kadrowe
Kwestie mieszkaniowe
Dane i transparentność
Formy opieki dziennej
Usługi na przestrzeni całego życia
Usługi ambulatoryjne i kryzysowe
Inne
Samostanowienie
Usługi rodzinne/dzieci
Różnorodność, równość i włączenie
społeczne
Usługi ułatwiające zdobycie
zatrudnienia
Złożone potrzeby
Technologie
Badania
Telezdrowie

Całkowita liczba wzmianek o
temacie priorytetowym
22
12
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1

*Niektóre przykłady „innych” tematów to: prawa jednostki, reforma przepisów i przeprojektowanie
systemu, usługi opieki osobistej, dostęp do Internetu, finansowanie systemu usług.
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Commented [SW17]: Rys. 12: 3 Główne obszary
priorytetowe wg. grup interesariuszy
Zasoby kadrowe
Rozwiązania mieszkaniowe
Dane i transparentność
Usługi dzienne
Usługi przez całe życie
Usługi ambulatoryjne i kryzysowe
Inne
Samostanowienie
Usługi rodzinne/dla dzieci
DEI
Usługi zw. z zatrudnieniem
Potrzeby złożone
Technologie
Badania
Telezdrowie

Dalsze zestawienie priorytetów w oparciu o rangi od 1 do 3:
Tematy priorytetowe

Priorytet
1

Priorytet 2

Priorytet
3

Zasoby kadrowe
Kwestie mieszkaniowe
Dane i transparentność
Formy opieki dziennej
Usługi ambulatoryjne i
kryzysowe
Usługi świadczone przez
całe życie odbiorcy
Inne
Usługi rodzinne/dzieci
Samostanowienie
Różnorodność, równość i
włączenie społeczne
Usługi ułatwiające
zdobycie zatrudnienia
Złożone potrzeby
Technologie
Badania
Telezdrowie

14
1
3
1
1

5
6
4
2
2

3
5
2
4
2

Całkowita
liczba
wzmianek o
temacie
priorytetowym
22
12
9
7
5

0

3

3

6

1
1
3
2

2
2
0
1

2
1
2
0

5
4
5
3

2

1

0

3

0
0
1
0

1
0
0
0

1
2
0
1

2
2
1
1
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Trzy najważniejsze „pierwsze” priorytety grup interesariuszy to zasoby kadrowe,
dane i transparentność oraz samostanowienie.
Spośród 32 grup, które przekazały swoje uwagi na spotkaniach i/lub złożyły
pisemne komentarze, 30 grup wskazało następujące najwyższe priorytety:
•
•
•

14 za najwyższy priorytet uznało zasoby kadrowe.
3 za najwyższy priorytet uznały dane i transparentność.
3 za najwyższy priorytet uznały samostanowienie.

Grupa, która jako swój najwyższy priorytet określiła „inne”, wymieniła potrzebę
skupienia się na prawach jednostki.
W pierwszej trójce drugorzędnych priorytetów grup interesariuszy znalazły się:
rozwiązania mieszkaniowe, zasoby kadrowe oraz dane i transparentność.
Z 32 grup, które wyraziły swoje opinie i postulaty na spotkaniach i/lub przedłożyły
pisemne komentarze, 29 wskazało drugorzędny obszar priorytetowy:
• 6 za drugorzędny obszar priorytetowy uznało rozwiązania mieszkaniowe.
• 5 za drugorzędny obszar priorytetowy uznało drugorzędny obszar
priorytetowy.
• 4 za drugorzędny obszar priorytetowy uznało dane i transparentność.
Dwie grupy, które wymieniły "inne" jako drugorzędny priorytet, wskazały na
potrzebę skupienia się na reformie przepisów i poprawie współpracy OPWDD z
interesariuszami.
W pierwszej trójce „trzecich” priorytetów grup interesariuszy znalazły się
rozwiązania mieszkaniowe i usługi dzienne; zasoby kadrowe i usługi świadczone
przez całe życie odbiorcy jako trzeci najważniejszy priorytet otrzymały po trzy
wzmianki.
Spośród 32 grup, które wyraziły swoje opinie i postulaty na spotkaniach i/lub
przedłożyły pisemne komentarze, 28 wskazało trzeci obszar priorytetowy:
•
•
•
•

5 za trzeci obszar priorytetowy uznało rozwiązania mieszkaniowe.
4 za trzeci obszar priorytetowy uznały usługi dzienne.
3 za trzeci obszar priorytetowy uznały zasoby kadrowe.
3 za trzeci obszar priorytetowy uznały usługi świadczone przez całe życie.

Dwie grupy, które jako trzecie priorytety wymieniły „inne”, wskazały na potrzebę
skupienia się na usługach opieki osobistej i poprawie finansowania systemu
usług.
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Tematy powtarzające się w komentarzach grup interesariuszy
Rodzaje grup
Grupy rzecznictwa
własnego

Często poruszane zagadnienia
•

Dostęp do niezawodnych, niedrogich usług
internetowych.

•

Kryzys związany z kadrą – pilna potrzeba
rozwiązania problemu
Potrzebny jest szeroki zakres usług, aby zaspokoić
szeroki zakres potrzeb. Nie każdy może żyć
samodzielnie. Osoby w niecertyfikowanych
placówkach pobytowych potrzebują wsparcia.
Dane i transparentność – należy zapewnić dane
konieczne do planowania – dane o obsługiwanych
osobach, kosztach, przyszłych potrzebach oraz
obecnych niezaspokojonych potrzebach.
Większa elastyczność i łatwość działań
administracyjnych związanych z
samostanowieniem, trwałość rozwiązań przez całe
życie odbiorcy usług.
Poprawa Zindywidualizowanego Wsparcia i Usług
(ISS) – zniesienie barier, zwiększenie
dofinansowań.
Poprawa w zakresie usług kryzysowych.
Należy stworzyć plany dla osób z
niepełnosprawnościami, dzięki którym będą one
mogły starzeć się w swoich domach, bez
konieczności przeprowadzek.
Rozszerzenie usług dla osób o złożonych
potrzebach medycznych i/lub behawioralnych
Programy dzienne są zamykane, w wyniku czego
tego osoby z niepełnosprawnościami cierpią i
doświadczają regresu rozwojowego.

•

•

•

Grupy rodzinne

•
•
•

•
•
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•
•
•
Grupy rzeczników
osób
niedostatecznie
reprezentowanych

•
•
•
•
•
•
•

•
Grupy placówek
świadczących
usługi

•
•

•

Dużą barierą jest zrozumienie, jak uzyskać dostęp
do usług. Rodziny potrzebują dostępu do informacji
o systemie w ich własnym języku.
Wiele rodzin nawet nie wie o usługach OPWDD.
Zwiększenie możliwości kompetentnych w sensie
kulturowym podmiotów świadczących usługi/usług
wykorzystujących takie kompetencje, personel
dwujęzyczny.
Należy upublicznić dane, tj. dane dotyczące
wykorzystania systemu usług i dane demograficzne.
Poprawa modelu usług w zakresie samostanowienia
– ułatwienie i zagwarantowanie trwałości.
Dotarcie do niedostatecznie reprezentowanych grup
społecznych; budowanie więzi i współpracy.
Potrzebne są wymierne inicjatywy w ramach
współpracy z interesariuszami.
Ma miejsce kryzys zasobów kadrowych. Głównym
priorytetem na najbliższe pięć lat jest zapewnienie
wyszkolonej i godziwie wynagradzanej kadry.
Potrzebne jest planowanie, finansowanie i strategie
działań oparte na danych. Należy zainwestować w
system danych.
Potrzebna jest reforma w sferze regulacji.
Nadmierna regulacja przynosi skutki odwrotne do
zamierzonych. Niechęć do podejmowania ryzyka
stwarza bariery dla pozytywnych wyników.
Osoby z największymi potrzebami pozostają
nieobsłużone lub niedostatecznie obsłużone. Należy
zapewnić środki finansowe z myślą o usługach dla
tej grupy odbiorców.
Potrzebna jest reforma stawek. Aby poprawić
stabilność i jakość, potrzebne są terminowe i
odpowiednio wysokie stawki.
Należy wspierać innowacyjne wykorzystanie
technologii (m.in. telezdrowia) w celu zapewnienia i
finansowania pomocy osobom z
niepełnosprawnościami.
Oddzielenie rozwiązań mieszkaniowych od
nieruchomości; zmiana przeznaczenia
nieruchomości wykorzystywanych w ramach
programów; rozszerzenie opcji mieszkaniowych z
myślą o pełnym zakresie potrzeb; zwiększenie
dotacji na ISS; umożliwienie osobom z
niepełnosprawnościami bezterminowego
przebywania w miejscu zamieszkania.
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•

Rady ds.
Niepełnosprawności
Rozwojowej w
gminie Nowy Jork

•

•
•

OPWDD potrzebuje lepszego monitorowania usług
z wykorzystaniem danych; dane muszą być
udostępniane interesariuszom.
OPWDD musi poszerzyć współpracę z innymi
agencjami i systemami usług stanowych. Osoby z
niepełnosprawnościami potrzebują usług od wielu
agencji.
Istnieje potrzeba większej liczby opcji
mieszkaniowych; należy zwiększyć dofinansowania
w ramach ISS.
Pracownicy wsparcia bezpośredniego muszą
otrzymywać godziwe wynagrodzenie. Mamy do
czynienia z kryzysem pod względem zasobów
kadrowych. Większe fundusze do dyspozycji dzięki
ustawie ARPA powinny być przeznaczone na
wzmocnienie zasobów kadrowych.

Analiza informacji zwrotnych od interesariuszy: Komentarze
otrzymane pocztą elektroniczną
Uwagi przesłane pocztą elektroniczną
Całkowita liczba otrzymanych wiadomości e-mail: 218
Liczba wiadomości e-mail otrzymanych od stron, które nie wypowiedziały się na
forum publicznym lub w grupie interesariuszy:
163
Rodzaje stron, od których pochodzą informacje zwrotne:
• 20 osób z niepełnosprawnościami
•

85 członków rodzin

•

12 agencji świadczących usługi

•

2 Centra ds. Koordynacji Opieki

•

2 Koordynatorów ds. Opieki

•

7 Indywidualnych podmiotów świadczących usługi usług (np. broker, pośrednik
finansowy, klinicysta)

•

3 Grupy Doradcze Członków CCO

•

21 pracowników OPWDD
o 19 pracowników IRB
o 2 innych pracowników OPWDD
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•

3 inne osoby
o 2 osoby z College of Staten Island
o 1 osoba reprezentująca instytucję Capital District Board of Visitors

•

8 osób z kategorią „nieokreślone”

UWAGA: Komentarze przesłane pocztą elektroniczną przez Komitety Doradcze
Członków CCO oraz instytucję Capital District Board of Visitors wyrażały opinie dużej
grupy członków rodzin osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Ponadto jedna
wiadomość e-mail została przesłana w imieniu grupy rodzin obsługiwanych przez jedną
agencję (opinie 10 różnych rodzin).
Commented [SW18]: Rys. 13: Wiadomości e-mail od
indywidualnych stron
85 Członkowie rodzin
21 Pracownicy OPWDD
20 Osoby z niepełnosprawnościami
12 Agencje świadczące usługi
8 Nieokreślone
7 Indywidualni usługodawcy
3 Grupy doradcze członków CCO
3 Inne osoby
2 CCO
2 Koordynatorzy opieki

Zidentyfikowane priorytety grup
Aby określić obszary priorytetowe dla stron, które przedstawiły opinie i postulaty poczta
elektroniczną, OPWDD zastosowało kody dla komentarzy wyrażonych w tej formie
pisemnych na podstawie kolejności, w jakiej tematy były omawiane, ilości
poświęconego im miejsca lub liczby komentarzy poświęconych poszczególnym
obszarom tematycznym oraz nacisku położonego na poszczególne tematy. Wypowiedzi
każdej strony zostały opatrzone kodem pod kątem trzech najważniejszych priorytetów.
Niektóre strony wypowiedziały się w sprawie trzech lub mniejszej liczby obszarów
tematycznych, niektóre zaś w sprawie więcej niż trzech.
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UWAGA: OPWDD podjęło się tego zadania, aby zidentyfikować główne priorytety
według wielu różnych interesariuszy. Liczne strony wskazały kilka obszarów
problemowych w systemie usług poza tymi, które zostały uznane za najpilniejsze,
przedstawiając obszerne zalecenia dotyczące obszarów systemu ich zdaniem
wymagających poprawy. Przygotowując plan 5.07, OPWDD bierze pod uwagę
wszystkie uwagi, w pełnej ich treści.
Główne priorytety wg. Osób, które przesłały opinie i postulaty pocztą
elektroniczną:
Tematy priorytetowe
Zasoby kadrowe
Kwestie mieszkaniowe
Samostanowienie
Koordynacja opieki
Inne
Badania
Usługi świadczone przez całe życie
odbiorcy
Technologie
Złożone potrzeby
Formy opieki dziennej
Ułatwienie zatrudnienia
Różnorodność, równość i włączenie
społeczne
Dane i transparentność
Usługi ambulatoryjne i kryzysowe
Usługi dla Rodzin/Dzieci
Telezdrowie

Całkowita liczba wzmianek o temacie
priorytetowym
76
61
35
34
31
24
15
12
8
7
6
5
4
3
3
3

* Kategoria „inne" zawierała wiele postulatów zakończenia cięć budżetowych w systemie, zapewnienia
większego finansowania systemu usług i poprawy współpracy między systemami. Inne, rzadziej
wymieniane przykłady to lepszy dostęp do usług, oddzielenie kosztów stałych od stawek za usługi
dzienne, reforma regulacji prawnych oraz lepsza współpraca z interesariuszami i innymi stanowymi
systemami usług.
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Commented [SW19]: Rys. 14: 3 główne priorytety wg.
komentarzy przesłanych pocztą e-mail
Zasoby kadrowe
Rozwiązania mieszkaniowe
Samostanowienie
Koordynacja opieki
Inne
Badania
Usługi przez całe życie
Technologie
Potrzeby złożone
Usługi dzienne
Zatrudnienie
DEI
Dane i transparentność
Usługi ambulatoryjne i kryzysowe
Usługi rodzinne/dla dzieci
Telezdrowie

Dalsze zestawienie priorytetów w oparciu o rangi od 1 do 3:
Tematy priorytetowe

Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Zasoby kadrowe
Kwestie
mieszkaniowe
Samostanowienie
Koordynacja opieki
Inne
Badania
Usługi świadczone
przez całe życie
odbiorcy
Technologie
Złożone potrzeby
Formy opieki dziennej
Ułatwienie
zatrudnienia
Różnorodność,
równość i włączenie
społeczne

61
12

12
18

3
31

Całkowita
liczba
wzmianek o
temacie
priorytetowym
76
61

20
4
13
24
11

10
23
9
0
4

5
7
9
0
0

35
34
31
24
15

2
3
1
3

6
3
3
1

4
2
3
2

12
8
7
6

3

2

0

5
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Dane i
2
1
1
4
transparentność
Usługi ambulatoryjne i
1
0
2
3
kryzysowe
Usługi rodzinne/dzieci
2
1
0
3
Telezdrowie
1
1
1
3
Trzy najważniejsze główne priorytety grup interesariuszy to zasoby kadrowe,
dane i transparentność, a także samostanowienie.
Spośród 163 stron, które dostarczyły informacje tylko poprzez pocztę
elektroniczną, wszystkie wskazały czynnik będący dla nich najwyższym
priorytetem:
•
•
•
•

61 za najwyższy priorytet uznało zasoby kadrowe.
24 za najwyższy priorytet uznało badania.
20 za najwyższy priorytet uznało samostanowienie.
13 wskazało „inne”, z następującymi często wyrażanymi postulatami co do
obszarów, na których należy się skupić:
o Wsparcie finansowe dla placówek świadczących usługi, eliminacja
cięć budżetowych/stawek
o Lepszy dostęp do usług

Trzy główne drugorzędne priorytety pojawiające się w komentarzach przesłanych
pocztą elektroniczną to koordynacja opieki, rozwiązania mieszkaniowe i zasoby
kadrowe.
Ze 163 stron, które przekazały swoje uwagi tylko za pośrednictwem poczty
elektronicznej, 97 wskazało drugi obszar priorytetowy:
• 23 określiły koordynację opieki jako drugorzędny obszar priorytetowy.
• 18 określiło rozwiązania mieszkaniowe jako drugorzędny obszar
priorytetowy.
• 12 określiło zasoby kadrowe jako drugorzędny obszar priorytetowy.
• 10 określiło samostanowienie jako drugorzędny obszar priorytetowy.
W 9 grupach, które wymieniły „inne” jako drugorzędny priorytet, powszechnie
wskazywano na potrzebę skupienia się na finansowaniu systemu usług i
eliminacji cięć budżetowych/stawek, a także poprawę współpracy między
agencjami. Inne kwestie, które znalazły się w kategorii „inne” jako drugorzędny
priorytet, to konieczność rozdzielenia kosztów stałych dla stawek za usługi
dzienne oraz zajęcie się potrzebami osób z autyzmem.
Trzy główne priorytety „trzecie” w komentarzach przesłanych pocztą
elektroniczną to: rozwiązania mieszkaniowe, „inne” i koordynacja opieki.

Załącznik C

33

Spośród 163 stron, które dostarczyły informacje tylko poprzez pocztę
elektroniczną, 70 wskazało trzeci obszar priorytetowy:
• 31 za trzeci obszar priorytetowy uznało rozwiązania mieszkaniowe.
• 9 wskazało „inne” jako trzeci obszar priorytetowy, z następującymi często
pojawiającymi się postulatami:
o Zwiększenie finansowania systemu usług.
o Lepsza współpraca między agencjami.
o Inne kwestie ujęte w kategorii „inne” jako trzeci priorytet to potrzeba
poprawy współpracy pomiędzy OPWDD i jego interesariuszami oraz
potrzeba, aby OPWDD było w większym stopniu rzecznikiem osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi.
• 7 za trzeci obszar priorytetowy uznało koordynację opieki.

Często poruszane tematy i znaczące uwagi pojawiające się w przesłanych pocztą
elektroniczną komentarzach

Osoby indywidualne/rzecznicy własnych interesów
•
•

CZĘSTO
PORUSZANE
WĄTKI

•

•
•

Uwzględnienie głosu osób z niepełnosprawnościami
rozwojowymi co do ich życzeń i potrzeb. Z komentarzy kilku
osób wynika, że nie czują się one wysłuchane ani szanowane.
Wirtualne programy organizowane podczas epidemii wirusa
COVID były korzystne dla niektórych osób – chciałyby one,
aby te inicjatywy były kontynuowane (np. wirtualne zajęcia jogi
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i
spotkania na platformie Zoom).
Inwestycje w technologie wspomagające osoby z
niepełnosprawnościami rozwojowymi – przykład: Systemy
ostrzegawcze „life alert” dla WSZYSTKICH. Jest to kwestia
bezpieczeństwa, która może pomóc uzupełnić braki kadrowe
w modelu samostanowienia. Ponadto technologia taka jak
Alexa może znacznie poprawić jakość życia osoby z
niepełnosprawnością, ułatwiając jej wykonywanie codziennych
czynności życiowych.
Wspieranie dostępu do Internetu i urządzeń.
Potrzebne są rozwiązania mieszkaniowe (pozwalające na
wykonywanie codziennych czynności życiowych – Activities of
Daily Living – ADA). Dofinansowania muszą być zwiększone.
Chociaż jest to powszechny problem, ta opinia była
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•

•
•
INNE ISTOTNE
UWAGI

•
•
•

szczególnie częsta w regionach poza dużymi skupiskami
miejskimi.
Budżety w modelu samostanowienia są zbyt restrykcyjne;
potrzebny jest większy wybór i mniej ograniczeń.

Należy rozważyć możliwość stworzenia grup personelu dla
osób samostanowiących, tak aby można było zajmować się
różnymi odbiorcami usług.
Potrzeba włączenia zarządzania lekami i wizytami lekarskimi w
ramach modelu samostanowienia. Osoby z
niepełnosprawnościami nie mogą obecnie uzyskać tej formy
pomocy, a jest ona potrzebna.
Wyprowadzenie Nowojorczyków z Centrum im. Sędziego
Rotenberga.
Przeznaczenie większych funduszy na programy rekreacyjne
dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub trudnościami w
nauce.
Zadbanie o to, aby agencje świadczące usługi posiadały
więcej personelu posługującego się różnymi językami.
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Członkowie rodzin
•
•
•
•
•
CZĘSTO
PORUSZANE
WĄTKI

•
•
•

•

Pracownicy wsparcia bezpośredniego powinni mieć wyższe
zarobki i lepszą ścieżkę rozwoju zawodowego.
Samostanowienie nie jest rozwiązaniem dla osób o złożonych
potrzebach. Korzyści płynące z samostanowienia powinny być
dostępne dla osób o złożonych potrzebach.
Potrzebne są mieszkania dla osób o złożonych potrzebach.
Potrzebne są hybrydowe mieszkania wspomagające.
Potrzebna jest pomoc w lokalizacji mieszkań bez certyfikatu.
Podniesienie dofinansowań w ramach ISS na rozwiązania
mieszkaniowe i umożliwienie elastyczności w zakresie
dodatków do wydatków, o których wielokrotnie wspominano w
regionach 4 i 5.
Skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie usług.
Potrzebne są przejrzyste oceny; w przypadku CAS nie ma
przejrzystości.
Samodzielna praca związana z procedurami i formalnościami
jest zbyt skomplikowana; zbyt długo trwa przygotowanie się do
niej. Przepisy budżetowe dotyczące samostanowienia są zbyt
restrykcyjne.
Lepsze planowanie procesu przejścia do życia dorosłego dla
studentów. Jest to problem systemowy w OPWDD. Należy
lepiej planować, tak aby nikt nie miał luk w usługach.
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•
•

•
•
•
•
•
INNE ISTOTNE
UWAGI

•
•
•

•
•

Należy proponować uczestnictwo w programie Life Map Coach
oferowany przez organizację Asperger's/Autism Network.
Należy rozszerzyć program certyfikowanych rozwiązań
pobytowych; nie wszyscy mogą mieszkać w mieszkaniach
niecertyfikowanych. Nie należy wykluczać osób o złożonych
potrzebach z planowania usług mieszkaniowych OPWDD.
Potrzebne są mobilne służby kryzysowe.
Umożliwienie zatrudnienia płatnych opiekunów rodzinnych.
Nie należy narzucać wszystkim modelu samostanowienia – nie
jest on odpowiedni dla każdej osoby.
Należy wysłuchać WSZYSTKICH głosów osób
reprezentujących spektrum autyzmu, również tych, które mają
złożone potrzeby i nie mogą się wypowiedzieć.
Wspieranie tworzenia innowacyjnych/niezależnych wspólnot
mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Należy ocenić, czy Centrum Sprawiedliwości (Justice Center)
jest pomocne.
Większy nacisk na kamery w certyfikowanych placówkach
pobytowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Nie należy zmuszać osób z niepełnosprawnościami do
integrowania się z otoczeniem poprzez ograniczanie
elementów finansowania. Brak realnego wyboru w zakresie
mieszkalnictwa jest dyskryminacją. Niepełnosprawność
rozwojowa jest jedyną dziedziną, co do której władze stoją na
stanowisku, że osoby z niepełnosprawnościami nie mogą żyć z
innymi, podobnymi do nim osobami. Dla niektórych jest to
bardziej satysfakcjonujący wybór.
Potrzebny jest lepszy dostęp do opieki stomatologicznej w
nagłych przypadkach.
W budżetach przeznaczonych na samostanowienie należy
uwzględnić transport do pracy.
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Koordynatorzy ds. Opieki/Organizacje ds. Koordynacji Opieki
•

CZĘSTO
PORUSZANE
ZAGADNIENIA

•

•
•
•
•
INNE

•
•
•
•

Koordynatorzy ds. Opieki są przeciążeni nadmiarem
formalności. Należy przypisać poszczególnym osobom
poziomy priorytetu i zmniejszyć obciążenia regulacyjne dla
koordynatorów ds. opieki/osób nadzorujących opiekę, tak aby
osoby z niepełnosprawnościami mogły otrzymać potrzebne im
wsparcie.
Samostanowienie nie jest trwałym rozwiązaniem dla osób z
niepełnosprawnościami w przypadkach, gdzie ich
rodzice/osoby należące do ich kręgu wsparcia starzeją się i
umierają.
Potrzebne jest jakieś zapewnienie jakości w ramach
Skoordynowanego Systemu Oceny (CAS).
W ramach Zarządzania Opieką (Care Management) należy
poprawić integrację usług takich jak usługi medyczne i
behawioralna opieka zdrowotna.
Osoby z niepełnosprawnościami w certyfikowanych
placówkach pobytowych są traktowane po
macoszemu/potrzebują większego wyboru.
Potrzeba większej elastyczności w zakresie samostanowienia
i wykorzystania habilitacji w otoczeniu społecznym.
Potrzebny jest lepszy dostęp do technologii.
Potrzeba większej liczby usług dla kończących szkołę dzieci z
autyzmem; pomoc w planowaniu studiów i szkolenia w
zakresie podróżowania.
Ocena skuteczności CAS.
Należy opracować i opublikować analizę niezaspokojonych
potrzeb we współpracy z Komitetem Doradczym ds.
Niepełnosprawności Rozwojowych.
Placówki świadczące usługi

•
•
CZĘSTO
PORUSZANE
WĄTKI

•
•

Usprawnienie procesu sprawdzania danych kandydatów w
celu ułatwienia procesu rekrutacji.
Podniesienie płac pracowników wsparcia bezpośredniego;
poprawa możliwości szkolenia i kształcenia, a także
stworzenie ścieżki rozwoju zawodowego dla tych osób.
Promocja rozwiązań pozwalających na starzenie się w miejscu
zamieszkania.
Podmioty świadczące usługi wymagają ułatwień
regulacyjnych.
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•
•
•
•

•
INNE ISTOTNE
UWAGI

•

Umożliwienie większej elastyczności w zakresie usług
dziennych; należy pozwolić podmiotom świadczącym usługi
na tworzenie własnych programów w oparciu o potrzeby.
Rozszerzenie usług kryzysowych.
Potrzebna jest lepsza współpraca między systemami
(Stanowy Departament Edukacji, Biuro ds. Zdrowia
Psychicznego, itp.).
System oceny CAS musi zostać usprawniony, zreformowany.

Utworzenie biura zajmującego się programem Technologii
Wspomagających.
Należy zapewnić elastyczność w stanowych systemach usług,
tak aby osoby wielokrotnie zdiagnozowane mogły łatwiej
otrzymać potrzebne im usługi.
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ZAŁĄCZNIK D
Wypowiedzi interesariuszy: Planowanie na poziomie hrabstwa

Komisja Lokalnych Dyrektorów Higieny Umysłowej (Conference of Local Mental
Hygiene Directors – CLMHD) zrzesza Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Rozwojowymi (Office for People with Developmental Disabilities – OPWDD), Biuro ds.
Usług i Wsparcia dla Osób Uzależnionych (Office of Addiction Services and Supports –
OASAS) oraz Biuro ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health – OMH), a także
Jednostki Samorządu Terytorialnego (57 hrabstw i NYC). Celem organizacji jest
działanie na rzecz wspólnego planowania na szczeblu stanowym i lokalnym. OPWDD
uczestniczy w regularnych spotkaniach planistycznych organizowanych przez CLMHD
organizowanych z myślą o działaniach służących rozwojowi lokalnych planów usług.
Stanowe Prawo o Higienie Psychicznej wymaga, aby każda Jednostka Samorządu
Terytorialnego (LGU) co roku opracowała i przedstawiła Lokalny Plan Usług (Local
Service Plan – LSP). Plan musi zostać przedłożony każdej stanowej agencji ds. higieny
psychicznej (tj. OPWDD, OASAS, i OMH). Powinien on zawierać długoterminowe cele i
zadania spójne z celami i zadaniami ogólnostanowymi. Ponadto ustawa wymaga, aby
cele i zadania stanu oparte były na współpracy między stanem a Jednostkami
Samorządu Terytorialnego. OPWDD poddaje plany lokalne weryfikacji i analizie, aby
uzyskać szerszą wiedzę na temat lokalnych potrzeb i zagwarantować, że wizje lokalne i
stanowe współgrają ze sobą.
Na świadczenie usług związanych z higieną psychiczną w latach 2021 i 2022 miała
wpływ pandemia wirusa COVID-19. Stanowe agencje zajmujące się higieną psychiczną
opracowały ankietę dotyczącą COVID-19, aby zebrać od Jednostek Samorządu
Terytorialnego istotne informacje na temat wyzwań związanych ze świadczeniem usług
osobom chorych psychicznie, z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji oraz
z niepełnosprawnościami rozwojowymi podczas pandemii COVID-19. Do 4 sierpnia
2021 roku ankietę wypełniły czterdzieści trzy (43) Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wypowiedzi interesariuszy: Jednostki Samorządu Terytorialnego
zidentyfikowały wpływ pandemii COVID-19 na sytuację osób z
niepełnosprawnościami intelektualnymi i rozwojowymi
W pierwszej części ankiety Jednostki Samorządu Terytorialnego poproszone zostały o
ocenę funkcjonowania lokalnego systemu usług w zakresie higieny psychicznej
podczas pandemii COVID-19. W szczególności poproszono je o „wskazanie, w jaki
sposób pandemia wirusa COVID-19 wpłynęła na ogólne potrzeby osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi”. Podczas analizy odpowiedzi wyłoniło się sześć
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głównych tematów (patrz rys. 1 i 2). Tematy te obejmują zdrowie psychiczne, zasoby
kadrowe, wyzwania związane z usługami, telezdrowie, wpływ finansowy oraz
świadomość znaczenia pomocnych praktyk.
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami zidentyfikowane przez Jednostki
Samorządu Terytorialnego

Zidentyfikowane potrzeby

Kwestia zdrowia psychicznego i inne poważne
problemy uległy zaostrzeniu z powodu ograniczeń
możliwości odwiedzin oraz izolacji
Wyzwania związane z personelem i zasobami
kadrowymi (pracownicy wsparcia bezpośredniego
i osoby na innych stanowiskach)
Utrata/redukcja zakresu usług i zmiana ich jakości
Obawy, rezultaty i bariery związane z
korzystaniem z usług wirtualnych (np. telezdrowie,
usługi telefoniczne)
Obawy związane z wirusem COVID-19 i
finansowe skutki pandemii
Dostrzeżenie pomocnych praktyk placówek
świadczących usługi podczas pandemii

# Jednostek
Samorządu
Terenowego,
które
zidentyfikowały
potrzeby

% Jednostek
Samorządu
Terenowego,
które
zidentyfikowały
potrzeby

27

63%

23

53%

22

51%

18

42%

12

28%

11

26%

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami – Szczegóły wątku
Zidentyfikowane
potrzeby

Szczegółowe informacje
•

Zdrowie psychiczne i
izolacja

•

•
Wyzwania związane
z personelem i
zasobami kadrowymi

Ze względu na ograniczenia możliwości odwiedzin, osoby
niepełnosprawne przebywające w placówkach pobytowych
objętych wsparciem OPWDD były jeszcze bardziej
odizolowane od przyjaciół, rodziny i swojej społeczności.
Izolacja i samotność prowadziły do nasilenia objawów
związanych ze zdrowiem psychicznym (np. lęku i
depresji), nasilenia problemów behawioralnych i
konieczności korzystania z usług o charakterze
kryzysowym i związanych z nagłymi przypadkami.
Kryzys kadrowy pogłębił się w czasie pandemii z różnych
powodów:
o Wypalenie zawodowe i niskie morale pracowników;
o Zwiększona liczba nadgodzin;
o Niskie stawki zwrotu kosztów i płace;
o Problemy kadrowe w agencjach; oraz
o Strach przed powrotem do pracy w czasie pandemii
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Zidentyfikowane
potrzeby

Szczegółowe informacje
•

Świadczenie usług i
ich jakość

•
•

Telezdrowie

•

•
•
Skutki finansowe
epidemii wirusa
COVID-19

•
Uznanie znaczenia
pomocnych praktyk
w przypadku
podmiotów
świadczących usługi

•

Ograniczone programowanie dot. usług dziennych i w
otoczeniu społecznym. Niektóre programy pozostają
zamknięte. Nawet jeśli programy zostaną ponownie
otwarte, ich możliwości związane z liczba osób, które
mogą objąć są ograniczone, a wiele osób (personel,
rodziny i osoby z niepełnosprawnościami rozwojowymi)
boi się wrócić do programów z powodu epidemii wirusa
COVID-19.
Telezdrowie i usługi telefoniczne pozwoliły na świadczenie
usług w pewnym zakresie, ale ogólnie usługi dotarły do
mniejszej liczby osób.
Bariery dla telezdrowia to m.in.:
o Ograniczenia związane z połączeniem i niedostateczny
dostęp do Internetu/problemy z łączami
szerokopasmowymi;
o Niedostateczny dostęp do sprzętu; oraz
o Uciążliwy proces uzyskiwania przez placówki
świadczące usługi zgody na realizację programu
telezdrowia
Usługi telezdrowia nie są właściwym rozwiązaniem w
przypadku osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi, w
tym dzieci: zdalne nauczanie dzieci, planowanie usług i
zdalne zajęcia się nie są tak efektywne jak w przypadku
kontaktu bezpośredniego.
Wpływ na stabilność placówek świadczących usługi
związany z brakiem środków ze źródeł stanowych i
federalnych
Podmioty świadczące usługi borykają się z ogromnymi
obciążeniami finansowymi z powodu:
o Kosztu środków ochrony osobistej, środków
dezynfekcyjnych i środków czystości;
o Dodatków płacowych za trudne warunki pracy,
nadgodziny; oraz
o Kosztów rozwiązań technologicznych oraz innych
kosztów niezbędnych do osiągnięcia zgodności z
wytycznymi dotyczącymi epidemii wirusa COVID-19
Zgony pracowników i wakaty mają również implikacje
finansowe.
Pandemia dała podmiotom świadczącym usługi możliwość
wprowadzenia innowacji i odejścia od tradycyjnych modeli
świadczenia usług.
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Zidentyfikowane
potrzeby

Szczegółowe informacje
•

Wiele takich podmiotów wykazało się pomysłowością w
dostarczaniu usług oraz w sferze rozwiązań mających na
celu zaangażowanie osób, którym służą.

Wypowiedzi interesariuszy: Analiza wpływu epidemii wirusa COVID-19
na system usług OPWDD przeprowadzona przez Jednostki
Samorządu Terytorialnego (LGU)
Jednostki Samorządu Terytorialnego zostały również poproszone o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy w hrabstwie przeprowadzono analizę wpływu
epidemii wirusa COVID na usługi dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i
rozwojowymi/system usług świadczonych przez OPWDD? Jeśli tak, proszę ją opisać.”
Prawie połowa jednostek LGU, które wzięły udział w ankiecie, nie przeprowadziła
żadnej analizy wpływu epidemii wirusa COVID-19 (patrz wykres 1 poniżej).
W przypadku jednostek samorządu, które przeprowadziły analizę wpływu epidemii
wirusa COVID-19, większość skupiła się na jej wpływie na podmioty świadczące usługi
(n=16, 73%, patrz wykres 1). Jednostki Samorządu Terytorialnego wspomniały o
zwiększonych kosztach powodujących problemy związane ze świadczeniem usług,
wydłużeniem czasu oczekiwania na otrzymanie usług, problemach kadrowych i niskich
stawkach zwrotu kosztów. W przypadku osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi,
Jednostki Samorządu Terytorialnego zidentyfikowały problemy z dostępem do usług i
rozwiązań mieszkaniowych, problemy ze zdrowiem psychicznym i wynikające z izolacji
społecznej, problem wydłużonego czasu oczekiwania oraz utrudnioną sytuację dzieci w
wieku szkolnym.
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Commented [SW20]: Rys. 15: Metody i uczestnicy
badań wpływu COVID-19 przeprowadzonych przez
Jednostki Samorządu Terytorialnego
18%
8: Ankieta
49%
21: Brak analizy nt. epidemii Covid
21%
9: Dyskusja lub spotkanie
12%
5: Inne

73%
16: Podmioty świadczące usługi

Wyzwania stojące przed Jednostkami Samorządu Terytorialnego w ciągu
najbliższego roku

18%
4: Podmioty świadczące usługi i osoby z
niepełnosprawnościami

Kolejne pytanie zadane przez OPWDD brzmiało: „Jakie są największe wyzwania,
związane z usługami dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i rozwojowymi,
przed którymi stanie Państwa hrabstwo w ciągu najbliższych 12 miesięcy?” W trakcie
analizy odpowiedzi wyłoniło się pięć głównych tematów (patrz rys. 5 i 6). Należą do nich
zasoby kadrowe, rozwiązania mieszkaniowe, reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
brak zdecydowania co do akcji szczepień i kwestie transportowe.

9%
2: Osoby z niepełnosprawnościami

Główne wątki związane z wyzwaniami stojącymi przed Jednostkami Samorządu
Terytorialnego w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Zidentyfikowane wyzwania

Wyzwania związane z kadrą i zasobami ludzkimi
Kwestie mieszkaniowe
Usługi kryzysowe i reagowania w nagłych
przypadkach
Niechęć do szczepień wśród pracowników
wsparcia bezpośredniego/innych pracowników
Transport

# Jednostek
Samorządu
Terytorialneg
o, które
zidentyfikowa
ły wyzwania
30
11

% Jednostek
Samorządu
Terytorialneg
o, które
zidentyfikowa
ły wyzwania
70%
26%

6

14%

4
4

9%
9%
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Główne typy wyzwań stojących przed Jednostkami Samorządu Terytorialnego w
ciągu najbliższych 12 miesięcy – szczegółowe informacje
Zidentyfikowane
wyzwania

Szczegółowe informacje
•

Wyzwania związane z
kadrą i zasobami
ludzkimi

•
•

•

•
Kwestie mieszkaniowe

•
•

Usługi kryzysowe i
reagowania w nagłych
przypadkach

•

•
Niechęć do szczepień
wśród pracowników
wsparcia
bezpośredniego/innych
pracowników
Transport

•

•

Dalsze problemy z rekrutacją i utrzymaniem
pracowników wsparcia bezpośredniego
Niskie stawki zwrotu kosztów i niskie płace
zostały wymienione jako kluczowy problem dla
podmiotów świadczących usługi.
Problem ten jest szczególnie dotkliwy wśród
pracowników wsparcia bezpośredniego, którzy
obsługują ośrodki pobytowe prowadzone przez
OPWDD i dzienne ośrodki habilitacyjne.
Jest to stały problem, który kilka Jednostek
Samorządu Terytorialnego wymieniło jako
największe wyzwanie, z jakim się zmierzyły i
zmierzą w ciągu najbliższego roku.
Brak możliwości mieszkaniowych, które mogłyby
stanowić wsparcie dla osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi, co
powoduje obciążenie służb ratowniczych i
kryzysowych
Niskie stawki zwrotu kosztów i cięcia w
finansowaniu utrudniają podmiotom
świadczącym usługi wypełnianie ich roli.
Potrzeba dodatkowej opieki zastępczej i
możliwości reagowania w sytuacjach
kryzysowych
Potrzeba przekierowania korzystania ze służb
ratowniczych (np. pogotowia ratunkowego,
policji) na wsparcie kryzysowe dla osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi
Izolacja i uczucie osamotnienia doprowadziły do
zwiększonego zapotrzebowania na usługi i
wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego
Niechęć pracowników wsparcia bezpośredniego i
innych osób zapewniających pomoc osobom z
niepełnosprawnościami rozwojowymi do
dobrowolnego przyjęcia szczepionki przeciwko
wirusowi COVID-19
Ograniczenia transportowe wynikające z zasad
dystansu społecznego utrudniały osobom z
niepełnosprawnościami rozwojowymi dostęp do
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•

usług i uczestnictwo w organizowanych
inicjatywach.
Brak dostępnego transportu publicznego dla
osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi, co
pozwoliłoby im uczestniczyć w życiu
społeczności i otrzymywać usługi/formy wsparcia

Przyszłe dane wspierające proces planowania lokalnego
Następne pytanie zadane przez OPWDD brzmiało: "Czy istnieją dane, których
dostarczenie przez OPWDD miałoby pozytywny wpływ na proces planowania
lokalnego? Proszę wymienić w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych.” Z
43 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które odpowiedziały na to pytanie, 12
jednostek (28%) nie wyraziło zapotrzebowania na dodatkowe dane. Pozostałe 31
jednostek podało szereg rodzajów danych, które byłyby pomocne w planowaniu
lokalnym. Można je podsumować w siedmiu głównych obszarach: luki w usługach;
demografia; rozwiązania mieszkaniowe; dzieci i młodzież w wieku przejściowym; usługi
w nagłych przypadkach i kryzysowe; kadry; oraz epidemia wirusa COVID-19 (patrz
tabele 7 i 8).
Główne tematy dot. danych, które w przyszłości usprawniłyby planowanie lokalne

Potrzeby w zakresie danych

Luki w usługach
Dane demograficzne
Kwestie mieszkaniowe
Dzieci / Młodzież w wieku przejściowym
Usługi kryzysowe i reagowania w nagłych
przypadkach
Kadry
COVID-19

# Jednostek
Samorządu
Terytorialneg
o, które
zidentyfikował
y potrzeby w
zakresie
danych
13
8
7
4

% Jednostek
Samorządu
Terytorialneg
o, które
zidentyfikował
y potrzeby w
zakresie
danych
30%
19%
16%
9%

3
3
2

7%
7%
5%

Główne tematy dot. danych, które w przyszłości usprawniłyby planowanie lokalne
– informacje szczegółowe
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Potrzeby w zakresie
danych

Szczegółowe informacje
•

Luki w usługach

•
•
•
•

Dane
demograficzne

•
•
•

Kwestie
mieszkaniowe

•

Dzieci / Młodzież w
wieku
przejściowym

•

•

Usługi kryzysowe i
reagowania w
nagłych
przypadkach
•
Kadry

•

Dane dotyczące redukcji/utraty usług i wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami rozwojowymi. Podane
przykłady obejmują: Usługi Wsparcia dla Rodzin; Usługi
Mieszkaniowe; Usługi Dzienne
Dane dotyczące osób, które nie mogą korzystać z
tradycyjnych usług (np. habilitacja dzienna), jak również
z usług zdalnych (np. telezdrowie)
Dane dotyczące kwalifikacji do programów usług i czasu
oczekiwania na otrzymanie usług i wsparcia
Dane dotyczące osób, które odmawiają oferowanych
usług
Więcej szczegółowych informacji na poziomie hrabstwa
dotyczących osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi
(np. wiek, charakter niepełnosprawności, poziom
zapotrzebowania na wsparcie)
Dane dotyczące różnorodności, równości i integracji
Dane dotyczące chorób przewlekłych u osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi
Dane o osobach z zaburzeniami współwystępującymi
(tzn. o osobach z niepełnosprawnością rozwojową i
zaburzeniami dot. używania substancji i/lub problemami
zdrowia psychicznego)
Dane wskazujące, jakie są możliwości i liczba osób
oczekujących na zakwaterowanie, w tym osób, którym
nie udaje się uzyskać dostępu do mieszkania
Dane koncentrujące się na dzieciach i młodzieży
przechodzących do usług świadczonych przez OPWDD.
Przykładem są dane dotyczące młodzieży w szkołach z
internatem i młodzieży kończącej naukę w szkole
Dane dotyczące korzystania z usług służb ratowniczych
(np. pogotowia ratunkowego, policji) i systemu
penitencjarnego (np. aresztu, więzienia) przez osoby z
niepełnosprawnościami rozwojowymi
o Dane dot. korzystania z oddziałów ratunkowych i
czasu pobytu w szpitalu
o Dane dotyczące zaangażowania organów
ścigania
o Dane dot. wyroków/długości pozbawienia
wolności
Dane o usługach reagowania kryzysowego (np. START)
i wykorzystaniu opieki zastępczej
Dane dotyczące zarobków pracowników wsparcia
bezpośredniego
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Potrzeby w zakresie
danych

Szczegółowe informacje
•
•

COVID -19

•
•

Zasoby/potrzeby kadrowe
Dane dotyczące szczepień osób z
niepełnosprawnościami rozwojowymi i personelu
Dane dotyczące wpływu epidemii wirusa COVID-19 na
wykorzystanie usług i ich świadczenie
Świadczenie usług, stopień akceptacji i zadowolenia z
nich podczas pandemii

Pozostałe komentarze na temat wpływu epidemii wirusa COVID-19 na
funkcjonowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego
Ostatnie pytanie, które zadano Jednostkom Samorządu Terenowego, brzmiało: „Proszę
wykorzystać miejsce poniżej, aby opisać wszelkie inne zjawiska związane z wpływem
epidemii wirusa COVID-19 na świadczenie usług w ramach higieny psychicznej, na
których temat nie wypowiedzieli się Państwo w poprzednich punktach. Odpowiedź na to
pytanie nie jest obowiązkowa.” Przedstawiciele samorządów wykorzystali tę możliwość,
podkreślając dwie główne kwestie. Po pierwsze, 18 Jednostek Samorządu
Terytorialnego (42%) wspomniało o bieżących problemach kadrowych, w tym o
problemach z utrzymaniem kadry, niedoborach kadrowych i zdolności do świadczenia
usług. Po drugie, 11 Jednostek Samorządu Terytorialnego (26%) omówiło korzyści i
problemy związane z usługami telezdrowotnymi oferowanymi podczas pandemii. Kilka
jednostek wspomniało o trudnościach w dostępie do usług telezdrowotnych, podczas
gdy inne opisały korzyści wynikające z możliwości świadczenia usług w nowy i
wyjątkowy sposób dzięki tym rozwiązaniom.
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