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Plan 5.07 w prostych słowach
Proces planowania 5.07
Ustęp 5.07 ustawy o higienie psychicznej stanu Nowy Jork wymaga od Biura ds. Osób z
Niepełnosprawnościami Rozwojowymi (Office for People with Developmental
Disabilities – OPWDD) sporządzenia pięcioletniego planu usług. Plan ten wyznacza
cele w zakresie poprawy form wsparcia i usług w ciągu najbliższych pięciu lat.

Zaangażowanie interesariuszy
W 2021 roku OPWDD:
• zorganizowało pięć regionalnych forów publicznych, na których wypowiedziało się
100 osób.
• spotkało się z 26 grupami osób – m.in. niepełnosprawnymi, członkami rodzin,
przedstawicielami podmiotów świadczących usługi.
• otrzymało wiadomości e-mail i listy od ponad 200 osób.

Wg. osób zaangażowanych w dialog z OPWDD, najważniejsze zadania
na najbliższych pięć lat to usprawnienia w następujących obszarach:
• Kadra pracowników opieki bezpośredniej
• Usługi związane ze samostanowieniem
• Usługi mieszkaniowe
• Usługi dla osób o złożonych potrzebach
• Sposoby i formy udostępniania danych i informacji
• Wsparcie dla badań

Cele i zadania
W ramach planu OPWDD sprecyzowano następujące cele na najbliższe 5 lat.

Każdy cel zawiera określone zadania. Każde zadanie zawiera działania i projekty, które
pomogą OPWDD osiągnąć wyznaczone cele.
Cel 1: Zapewnienie wsparcia w sposób jak najbardziej skoncentrowany na osobie
Cel 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich i OPWDD
Cel 3: Usprawnienie systemu usług w całym stanie

Cel 1: Zapewnienie wsparcia w sposób jak najbardziej skoncentrowany na
osobie
Zapewnienie usług odpowiadających potrzebom każdej osoby. Usługi powinny dawać
ich odbiorcom wybór oraz pomagać im w osiągnięciu niezależności i funkcjonowaniu w
ich otoczeniu społecznym.
Zadanie 1.1: Poprawa integracji z otoczeniem społecznym
• Rozwój usług dziennych pomagających funkcjonować w otoczeniu społecznym
• Ułatwienie dostępu do technologii wspomagających i modyfikacji środowiskowych
(takich jak urządzenia umożliwiające mowę lub podjazdy dla wózków inwalidzkich)
• Pomoc dla większej liczby osób w korzystaniu ze wspomaganego podejmowania
decyzji
Zadanie 1.2: Usługi dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
• Ocena możliwości poprawy usług Opieki Domowej i Społecznościowej, z których
korzystają dzieci
• Poprawa zarządzanie opieką dla dzieci
• Ułatwienie dostępu do usług kryzysowych dla dzieci
Zadanie 1.3: Odpowiadanie na złożone potrzeby
• Poprawa w obszarze wsparcia dla osób o złożonych potrzebach
• Poprawa usług intensywnego wsparcia behawioralnego
• Poprawa i ułatwienie dostępu do usług kryzysowych
• Pomoc podmiotom świadczącym usługi we wspieraniu osób o złożonych
potrzebach

Zadanie 1.4: Świadczenie usług dla zróżnicowanych społeczności
• Nowa jednostka – Biuro ds. Różnorodności, Równości i Włączenia Społecznego
OPWDD
• Analiza form wsparcia świadczonego przez OPWDD dla wszystkich potrzebujących

Cel 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich i OPWDD
Wsparcie dla personelu bezpośredniej opieki, aktualizacja systemu usług i zwiększenie
dostępu do informacji.
Zadanie 2.1: Poprawa w obszarze kadry bezpośredniego wsparcia
• Zapewnienie wsparcia finansowego dla pracowników
• Zatrudnienie i utrzymanie większej liczby pracowników
• Poprawa w obszarze szkolenia i wsparcia kadry
Zadanie 2.2: Poprawa wykorzystania danych przez OPWDD
• Poprawa technologii i sposobów wykorzystywanych przez OPWDD w celu
doskonalenia usług
Zadanie 2.3: Zwiększenie zaangażowania interesariuszy
• Dalsze spotkania z osobami, którym udzielamy wsparcia, członkami ich rodzin i
przedstawicielami podmiotów świadczących usługi w celu wspólnego planowania

Cel 3: Usprawnienie systemu usług w całym stanie
Znalezienie sposobów uproszczenia usług i zapewnienia, że lepiej będą służyły ich
odbiorcom.
Zadanie 3.1: Poprawa form wsparcia i usług
• Usługi związane ze samostanowieniem
• Usługi związane z przygotowaniem do zatrudnienia i opieką dzienną
• Usługi mieszkaniowe
• Dostęp do usług medycznych

• Weryfikacja jakości zarządzania opieką/koordynacji opieki
Zadanie 3.2: Zmiana zasad
• Zwiększenie elastyczności poprzez lepsze regulacje
Zadanie 3.3: Wsparcie dla badań i innowacji
• Weryfikacja programów i analiza nowych metod wsparcia

Raportowanie postępów
OPWDD będzie regularnie udostępniać aktualne informacje na stronie
www.opwdd.ny.gov.
OPWDD będzie kontynuować dialog z interesariuszami na temat planu i poczynionych
postępów.

