
 

 

   

  

Organizacja dla Osób z Zaburzeniami Rozwojowymi (OPWDD)  
 zaprasza osoby otrzymujące wsparcie i ich rodziny do pomocy w 

planowaniu przyszłości naszego systemu świadczeń 
 

  

 

Fora publiczne będą okazją do wyrażenia opinii na temat strategicznych priorytetów OPWDD, 
wykorzystania funduszy z amerykańskiego planu pomocy (American Rescue Plan) oraz 

opracowania 5-letniego kompleksowego planu agencji w całym stanie. 

OPWDD wzywa obrońców praw własnych, członków rodzin osób z niepełnosprawnością 
rozwojową, rzeczników oraz inne zainteresowane strony do dzielenia się na forach swoimi 
uwagami. Prosimy każdą osobę o uczestnictwo w tylko w jednym forum, abyśmy mogli 
poznać opinie jak największej liczby osób. Możecie państwo opisywać swoje przypadki ustnie 
podczas spotkania, pisemnie lub po prostu o nich słuchać. 

OPWDD zachęca do komentowania następujących wątków tematycznych lub innych, które 
Państwa zdaniem powinny być częścią planu strategicznego agencji lub które uważane są za 
jednorazowe inwestycje finansowe w system świadczeń OPWDD: 

• W jaki sposób OPWDD powinna sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na 
świadczenia przez całe życie, aby zapewnić zrównoważony rozwój, równość i 
dostępność usług? 

• W jaki sposób OPWDD może w całym systemie świadczeń uwzględniać wartości 
różnorodności, równości i integracji? 

• W jaki sposób można wzmocnić bezpośrednie wsparcie i wspomóc personel kliniczny, 
aby zapewnić wysokiej jakości świadczenia osobom, które wspieramy? 

 



• W jaki sposób system świadczeń OPWDD może tworzyć i utrzymywać różnorodne 
formy wsparcia mieszkaniowego? 

• W jaki sposób opieka domowa i zatrudnienie mogą lepiej pomagać ludziom w 
osiąganiu celów życiowych? 

• W jaki sposób program o samostanowieniu o sobie może lepiej odpowiadać na 
indywidualne potrzeby osób i wsparcie dla opiekunów rodzinnych, a także zapewnić 
równość dostępu i ciągłość świadczeń dla samostanowienia o sobie? 

• W jaki sposób można wykorzystać technologię do wspierania celów życiowych danej 
osoby? 

• W jaki sposób OPWDD, współpracując z innymi agencjami państwowymi, może 
najlepiej planować i świadczyć usługi dzieciom i dorosłym o złożonych potrzebach? 

• W jaki sposób OPWDD może najlepiej wykorzystać usługi telemedyczne, aby 
zaspokoić potrzeby kliniczne danej osoby? 

• W jaki sposób koordynacja opieki może przyczynić się do polepszenia wsparcia osoby 
ze złożonymi potrzebami lub podnosić umiejętności opiekunów? 

• Jakiego rodzaju projekty badawcze pomogłyby w badaniach przesiewowych, ocenie, 
identyfikacji i wspieraniu osób z niepełnosprawnością rozwojową? 

Opis przypadku można wysłać pocztą elektroniczną na adres planning@opwdd.ny.gov lub 
konwencjonalną do: 

OPWDD 
Attn: Communications Office 
44 Holland Avenue, 3rd Floor 
Albany, NY 12229 

Prelegenci muszą dokonać rejestracji z wyprzedzeniem i ograniczyć swoje postulaty do trzech 
(3) minut. Termin rejestracji prelegenta upływa na dwa dni przed każdym spotkaniem. 
Możliwości przedstawienia postulatów będą przyznawane na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”, o ile pozwoli na to czas. Wszystkie seminaria internetowe będą nagrywane, a linki do 
nagrań zostaną umieszczone na stronie internetowej OPWDD po zakończeniu spotkań. 

Aby zarejestrować się w celu zabrania głosu, należy skontaktować siętelefonicznie z 
osobą kontaktową każdego forum lub wysłać do niej e-mail (w przypadku wiadomości 
e-mail należy umieścić w temacie „prośba o udzielenie głosu”). Jeśli planujesz być 
tylko słuchaczem, możesz kliknąć jeden z poniższych linków, aby się zarejestrować. 
Możesz również poprosić o wsparcie obcojęzyczne na spotkaniu lub zorganizować 
specjalne zakwaterowanie, korzystając z poniższych linków (jeśli potrzebujesz 
zakwaterowania, prosimy o wcześniejszą rejestrację): 

Harmonogram forum i informacje kontaktowe 

mailto:planning@opwdd.ny.gov


Region 1 (Zachodni stan NY i Finger Lakes) 
26 maja 2021 
Od 13:00 do 16:00 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e775373e7c9b62337534878168e51
28b8 
Informacje kontaktowe: 
Amy Hoffower 
Amy.Hoffower@opwdd.ny.gov 
Telefon: +1 (585) 241-5797 

Region 2 (środkowy stan NY, Southern Tier i North Country) 
2 czerwca 2021 
Od 10:00 do 13:00 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ec9b4864f64c32cbb1f2d43ae37dfee
f6 
Informacje kontaktowe: 
Jessica Davis 
Jessica.F.Davis@opwdd.ny.gov 
Telefon: +1 (607) 217-6619 

Region 3 (Capital Region i Hudson Valley) 
3 czerwca 2021 
Od 15:00 do 18:00 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ed628c6ff1758546ffb0411a43bccf28
8 
Informacje kontaktowe: 
Karen Francisco 
Karen.Francisco@opwdd.ny.gov 
Telefon: +1 518-388-0431 

Region 4 (miasto Nowy Jork) 
8 czerwca 2021 
Od 18:30 do 21:30 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e0f60f8240dcee20c9de6bad1c2f9b1
82 
Informacje kontaktowe: 
Heather Ifill-hinds 
Heather.Ifill-Hinds@opwdd.ny.gov 
Telefon: +1 (718) 642-6112 

Region 5 (Long Island) 
9 czerwca 2021 
Od 18:30 do 21:30 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e6c60863c80efcb85eb90286dc3d95
0e1 
Informacje kontaktowe: 
Gina McCready 
Gina.N.Mccready@opwdd.ny.gov 
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Telefon: +1 (631) 601-6065 

* Prośby o zabranie głosu jako prelegent będą przetwarzane w normalnych godzinach pracy. 

Więcej informacji na temat planowania strategicznego OPWDD można znaleźć pod adresem 
https://opwdd.ny.gov/strategic-planning. 
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