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 חברי תכנית יקרים, בני משפחה וידידים, 

 

יורק בהצעת התקציב של ממשל המדינה  -פוגע שוב באנשים עם מוגבלויות בניו  OPWDD-משרד ה

החברים   110,000! הצעד הזה נושא משמעויות הרות גורל עבור כל 2021-2022לשנת הכספים 

 ועבור בני משפחותיהם. –תיאום הטיפול  ארגוני בשבעת 

 

 או,  Office for People with Developmental Disabilitiesת )המשרד לאנשים עם מוגבלות התפתחותי

OPWDDמעונות בריאות   תיאום הטיפול/ ארגונילמימון מה 23%נהלי המקצץ  ( הגיש צו תקציבי מ

, '( CCO/HH ארגוני, להלן 'Care Coordination Organization/Health Homes: בשמם באנגלית)

 Intellectual and/or Developmentalאנשים עם מוגבלות אינטלקטואלית ו/או התפתחותית )ל

Disability ,או  I/DD מושל המדינה לשנת הכספים  של תקציב ספר ה(. צו כזה אינו נתון לעיון ציבורי ב

2021-2022. 

 

שנכנס לתוקף   CCO/HH ארגוניבתקציב  16.2%קיצוץ חדש זה מתווסף לקיצוץ קודם בשיעור של 

( 39%מיליון דולר ) 166יקוצצו  (. אם ההפחתה במימון תאושר, 2020ביולי  1-בשנה שעברה )ב

השפעתן של הצעות הקיצוץ החדשות הללו מבהילה   !CCO/HH-ה ארגונימתקציבי התפעול של 

 ארגוניובני משפחותיהם, שתלויים ב I/DDהאנשים עם  110,000בעוצמתה ומעוררת דאגה רבה בקרב 

כדי להבטיח לעצמם גישה שוויונית  לשירותי בריאות איכותיים ולשירותי תמיכה ארוכי   CCO/HH-ה

, שרבים מהם אינם מסוגלים לייצג את עצמם או שאין להם משפחה I/DDטווח לכל האנשים עם 

 שתסייע להם. 

 

לספק  2011-קואומו בהמדינה מושל הוקמו כחלק ממחויבותו של   CCO/HH-ה ארגוניחשוב לזכור כי 

  CCO/HH  ארגוני"(. מאז הקימה המדינה Care Management for All"" )לכולםטיפול  ה"ניהול 

סובלים מבעיות עבור אנשים ה ,  HIVנשאי עבור ( Medicaidממלכתית )ה בריאות ה ישירות במסגרת

תנהגותיים וחברתיים יש צרכים רפואיים, ה I/DDלאנשים עם כידוע, ילדים. עבור  רפואיות התנהגותיות ו

מורכבים ביותר, שמצריכים את הסטנדרט הגבוה ביותר של ניהול הטיפול כדי  להבטיח את בריאותם, 

כדי לשרת את  אוכלוסיית  CCO/HH-ה ארגוני( 7הוקמו שבעת ) 2018בטיחותם ואיכות חייהם. בשנת 

 במדינה ולספק את רמת תיאום הטיפול הדרושה להם. I/DD-ה

 

, ההשפעה השלילית על מתן השירות ועל 2021ביולי  1-ב  23%יצוץ החדש בשיעור של אם ייושם הק

, תהיה משמעותית והרסנית. אנשים CCO/HH ארגונימנהלי טיפול ב  4,000כוח העבודה, המונה 

לקבלת גישה למזון, מקלט, תרופות, משאבים  CCO/HH-ה  ארגונימנהלי הטיפול בל נזקקיםומשפחות 

 חברתיים וקהילתיים, ולעמידה על זכויותיהם.

 

, שהוקמה  CCO/HH ארגוניאת מערכת תיאום הטיפול ב  –ועלול אפילו להרוס  –מימון מקוצץ יחליש 

 ארוך-חוסים לטווחלוהפיכה לחסרי בית או  יםוכדי לצמצם אשפוז I/DD-כדי להגן על אנשים הסובלים מ

יורק ימשיכו  -במדינת ניו Medicaid-במוסדות טיפוליים. חשוב לציין כי שאר האוכלוסיות הנתמכות ב

-ליהנות ממימון תקציבי מלא לתיאום הטיפול הבריאותי שלהם ולצרכים אחרים, בעוד שהסובלים מ

I/DD חותית! יורק לא יזכו לכך. זוהי אפליה כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית ו/או התפת-במדינת ניו 

 

יכולים למתן את השפעת הקיצוץ   CCO/HH-ה ארגונייטען בתגובה ש OPWDDיש להניח שמשרד 

מיליון דולר בעזרת רישום חברים חדשים  166התקציבי המוצע ולהחזיר לעצמם את המימון החסר בסך  

לא יוכלו להמשיך ברמת תיאום הטיפול שהם   CCO-ה ארגוני – טענה זו לא נכונה .Medicareלתכנית 

 .2021ביולי  1-מספקים אם הקיצוץ הזה יתקבל וייכנס לתוקפו כמתוכנן ב 



 

אם המושל קואומו עודכן   ספק רבהגורל של צו מנהלי תקציבי זה, -לאור ההשלכות העצומות והרות

חקר על ההשפעה  ואם נערך מ I/DDההשפעה שתהיה לקיצוצים אלה על אנשים עם  על באופן מלא 

 יוצאים למאבק ציבורי מאוחד כנגד הקיצוצים האכזריים הללו.  CCO/HH-ה ארגוניהצפויה. שבעת 

 

יורק, כדי להתריע בפניהם  -פתחנו בסדרת פגישות עם חברי בית הנבחרים והסנאטורים של מדינת ניו

, העיד ניק קאפולטי, 2021בפברואר  5על הקיצוץ המוצע ולגייס את תמיכתם בהגנה מפניו. ביום שישי, 

יורק בתחום -ניו , בשימוע על חוק התקציב של מדינתCCO-ה ארגוני, בשם כל Life Planמנכ"ל 

חברי המועצה המייעצת בכמה  גם . CCO/HH-ה ארגוניציג את חששותיהם של  הו –בריאות הנפש 

 התבקשו  להעיד באותו שימוע.   CCO/HH-ה ארגונימ

 

אנו נמשיך ונחלוק אתכם מידע נוסף על האופן שבו אתם יכולים לתמוך במאבק לביטול הקיצוץ המוצע 

והפגיעה הקשה באנשים עם מוגבלויות. ערכת כלים לקידום המאבק תהיה מוכנה בקרוב. אנא הירשמו 

 .cmany.netלקבלת התרעות אלקטרוניות  על חדשות באתר: 

 

וודאות על המשך -מציבה עננה כבדה של אי  OPWDD-משרד ה למרות שיוזמת הקיצוץ התקציבי של

כדי לתמוך בצוות העובדים שלנו ולספק שירותים איכותיים   שביכולתנודרכנו, אנו נמשיך לעשות כל 

 לחברים ולבני משפחותיהם. אנו מחויבים לשקיפות ונדאג שתישארו מעודכנים בכל עת.

 

 בכבוד רב, 


