הצעת מושל ניו-יורק לקיצוץ המימון לארגוני  CCO/HHבשנת הכספים 2021-2022
מידע לחברי התכניות ,בני המשפחה והמייצגים
בתקציב המוצע של מושל המדינה לשנת הכספים ( 2021-2022בתוקף מ 1-ביולי  ,)2021אשר הוגש על ידי
המשרד לאנשים עם מוגבלויות התפתחותיות ( ,Office for People with Developmental Disabilitiesאו
 ,)OPWDDמופיע סבב שני של קיצוצים משמעותיים בתקצוב של שבעת ( )7הארגונים לתיאום הטיפול/מעונות
בריאות (בשמם באנגלית ,Care Coordination Organization/Health Homes :או 'ארגוני ,)'CCO/HH
שהוקמו ב 2018-לסיוע לאנשים עם מוגבלות אינטלקטואלית ו/או התפתחותית ( Intellectual and/or
 ,Developmental Disabilityלהלן  ,)I/DDבמטרה לספק להם טיפול הוליסטי ומשולב כדי שיוכלו לנהל חיים
איכותיים.
•

המועד המוצע לתחילת תוקף הקיצוצים במימון הוא  1ביולי .2021

•

קיצוץ חדש זה מהווה הפחתה של  23%במימון והוא יחול בנוסף לקיצוץ קודם בשיעור של 16.2%
בתקציב ארגוני  CCO/HHשנכנס לתוקף בשנה שעברה ,ב 1-ביולי  — 2020לכדי סכום כולל של לא
פחות מ 166-מיליון דולר ( )39%שיקוצצו מתקציב תיאום הטיפול במוגבלויות של מדינת ניו-יורק
ויותירו אנשים עם  I/DDבסיכון גבוה.

•

הפחתת המימון ב 39%-תגרום לכך שניהול הטיפול ,מהסוג שניתן כיום לאנשים עם  ,I/DDיופסק
ויילקח מהם.

•

בדומה לקיצוץ התקציבי בשיעור  16.2%בשנה שעברה ,גם הקיצוץ הנוכחי המוצע מתבצע כ"-צו מינהלי"
וככזה –אינו נתון לעיון הציבור במסמכי התקציב של מדינת ניו-יורק .היעדר שקיפות בתקציב המושל.

•

השפעתה של הצעת הקיצוץ החדשה מבהילה בעוצמתה והיא מעוררת דאגה רבה בקרב 110,000
האנשים עם  I/DDובני משפחותיהם ,שתלויים בשירותי ניהול הטיפול שניתנים להם.

•

עדיין לא הערכנו במלואה את השפעתו הקשה של הקיצוץ האחרון ואת משמעותו מבחינת יכולתנו ,כארגון
 ,CCO/HHלהמשיך ולהעניק לחברי התכנית את מה שאנו מספקים להם כיום .בשלב זה ,אנו ממקדים
את כל מאמצינו בניסיון למנוע את הקיצוץ.

•

אם הקיצוץ החדש במימון ,בשיעור של  ,23%יופעל ב 1-ביולי – ארגוני ה CCO/HH-יודעים בוודאות כי
ההשפעה השלילית שלו על אספקת השירותים ועל צוות העובדים שלנו תהיה מכרעת ותפגע
במישרין באנשים ובמשפחות שזקוקים למנהל הטיפול שלהם בארגון  CCO/HHהמטפל בהם כדי
שיוכלו לקבל גישה לשירותים ,למשאבים קהילתיים ולייצוג משפטי שיבטיח שיוכלו לממש את זכאותם,
זכויותיהם וההליך ההולם המגיע להם .אנו נעשה כל שלאל ידנו כדי להמשיך ולספק שירותים איכותיים
ולתמוך בצוות העובדים שלנו ,אך עננה כבדה של אי-וודאות מרחפת על המשך הדרך שלנו אם המושל
יאפשר את הטלת הקיצוץ המוצע.

•

ההיקף העצום של הקיצוץ המאסיבי המוצע ושל הפעילות המתוקצבת שתבוטל בשל כך ,מעלה תהיות
של ממש אם אכן הרשות המבצעת בממשל המדינה עודכנה באופן מלא על ההשפעה הקשה שתהיה
לקיצוצים הללו על חייהם של אנשים עם  I/DDושל בני משפחותיהם .למיטב ידיעתנו ,משרד OPWDD
גם לא ערך שום מחקרים או הערכות מכל סוג שהוא על ההשלכות של קיצוצים מסוכנים שכאלה ,בטווח
הקצר ובטווח הארוך.
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הצעת מושל ניו-יורק לקיצוץ המימון לארגוני  CCO/HHבשנת הכספים 2021-2022
מידע לחברי התכניות ,בני המשפחה והמייצגים
•

חשוב לזכור כי המושל קואומו המליץ בשנת  2011על "ניהול הטיפול לכולם" ( “Care
” .)Management for Allמעונות בריאות הוקמו בניו-יורק עבור אוכלוסיות מיוחדות ומורכבות אחרות
– לנשאי  ,HIVלסובלים מבעיות רפואיות התנהגותיות ולילדים .בשנת  2018יזם ממשל המדינה דאז
הקמת ארגוני  CCO/HHגם לאוכלוסיית הסובלים מ.I/DD-
במצב שייווצר כיום ,שירותי ניהול הטיפול יימשכו כסדרם עבור הקבוצות האחרות ,אך יופסקו לאוכלוסיית
ה .I/DD-מצב כזה לא רק יוצר אפליה קשה ,הוא גם אבסורדי – לא סביר לקצץ את המימון לאוכלוסיית ה-
 ,I/DDמהקבוצות הכי פגיעות ,שנתונות בסיכון גבוה במדינה – ולשמר את תיאום הטיפול לאוכלוסיות
האחרות.

•

יש להניח שמשרד  OPWDDיטען בתגובה שארגוני ה CCO-יכולים למתן את השפעת הקיצוץ התקציבי
המוצע ולהשיב לעצמן את המימון החסר בסך  166מיליון דולר בעזרת רישום חברים חדשים לתכנית
 .Medicareטענה זו לא נכונה – ארגוני ה CCO-לא יוכלו להמשיך ברמת תיאום הטיפול שהם מספקים
אם הקיצוץ הזה ייכנס לתוקפו ב 1-ביולי .2021

מה ארגוני ה CCO/HH-עושים:
•

אנו יוצאים למאבק ציבורי מאוחד כנגד הקיצוצים העמוקים הללו ,בשיתוף פעולה עם ששת ארגוני ה-
 CCO/HHהאחרים – מאבק שיכלול הסברה תקשורתית.

•

ב 1-בפברואר  2021החל ג'ים מורן ,המנכ"ל של  ,Care Design NYיחד עם שאר מנהלי ארגוני ה-
 ,CCO/HHבסדרת פגישות עם חברי בית הנבחרים והסנאטורים של מדינת ניו-יורק ,כדי להתריע
בפניהם על הקיצוץ המוצע ולגייס את תמיכתם בהתגוננות מפניו.

•

ב 5-בפברואר  2021יעיד ניק קאפולטי ,מנכ"ל  ,Life Planבשם כל ארגוני ה ,CCO-בשימוע על חוק
התקציב בתחום בריאות הנפש  -ויציג את חששותיהם של ארגוני ה.CCO/HH-

•

ארגוני ה CCO-מכינים חומרי הדרכה והסברה – לחברי התכנית ,לבני משפחותיהם ,לספקים ,לבכירי
ממשל ולכלי התקשורת – בהם מתוארת החשיבות הקריטית של תיאום הטיפול בארגוני הCCO/HH-
עבור  110,000האנשים עם  I/DDבמדינת ניו-יורק וההשפעה ההרסנית של הקיצוץ המוצע על חברי
התכנית ובני משפחותיהם בניו-יורק ,שנזקקים לשירותינו ותלויים בנו!

•

אנו נחלוק מידע נוסף עם חברים ובני משפחותיהם ,על האופן שבו הם יכולים לתמוך במאבק לביטול
הקיצוץ המוצע והפגיעה הקשה באנשים עם מוגבלויות ,בעקבות עצירת שירותי תיאום הטיפול ומעונות
הבריאות שלהם בעוד שאר מעונות הבריאות במדינה אינם נפגעים.

•

אנו מחויבים לשקיפות ונפעל לעדכן את החברים ,בני משפחותיהם ,המייצגים שלהם וכל שאר בעלי
העניין בכל מידע נוסף שיהיה זמין לנו.
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