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Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi
(OPWDD) świadczy szeroką gamę usług pomagających
nowojorczykom z niepełnosprawnościami
rozwojowymi prowadzić pełniejsze życie w swoich
społecznościach. Usługi świadczone są bezpośrednio
przez OPWDD oraz poprzez sieć około 600 agencji
non-profit na terenie całego stanu.
Świadczone przez OPWDD Usługi Wsparcia Rodziny
to programy i formy wsparcia mające na celu
pomóc rodzinom zapewnić swoim bliskim z
niepełnosprawnościami rozwojowymi bezpieczeństwo
i możliwość funkcjonowania w warunkach domowych.

Kto jest uprawniony do korzystania z FSS?

Aby otrzymać pomoc w ramach FSS, dana osoba musi:
1. w sposób udokumentowany kwalifikować się do
usług OPWDD; oraz
2. stale zamieszkiwać w domu z przynajmniej jednym
nieopłacanym członkiem rodziny lub
opiekunem.
Aby otrzymywać usługi w ramach FSSO
osoba taka nie musi być zapisana do Medicaid.

Jakiego rodzaju wsparcie zapewnia FSS?

Istnieje wiele różnych dostępnych Usług Wsparcia Rodziny,
które mogą pomóc Ci w opiece nad Bliską Ci osobą w domu.
Programy różnią się między sobą w zależności od regionu
i mogą obejmować następujące formy pomocy:
• Reprezentowanie i doradztwo
• Programy pozaszkolne
• Wsparcie behawioralne
• Usługi kryzysowe
• Zwrot kosztów dla rodziny
• Doradztwo rodzinne i instruktaż
• Przekazywanie informacji i kierowanie do specjalistów
• Grupy wsparcia dla rodziców i rodzeństwa
• Rekreacja/obozy
• Pomoc tymczasowa w celu odciążenia opiekunów
• Dostęp do usług
• Trening w zakresie umiejętności społecznych
• Specjalistyczne wyposażenie i modyfikacje w domu
• Transport
Usługi w ramach FSS mogą być kołem ratunkowym dla rodzin
potrzebujących pomocy w zaspokojeniu potrzeb bliskiej osoby.
Mogą też stanowić jedyną formę świadczeń ze strony OPWDD
potrzebną do wsparcia osoby mieszkającej w domu z rodziną.

Rola lokalnych Komitetów Doradczych FSS

W ramach każdego z oddziałów regionalnych OPWDD
(Developmental Disability Regional Offices – DDROs) działa
szereg lokalnych Komitetów Doradczych FSS, w skład których
wchodzą osoby z zaburzeniami rozwoju i członkowie ich rodzin.
Grupy te doradzają OPWDD w sprawach związanych z
formami wsparcia i usług potrzebnych miejscowym rodzinom,
których członkowie z niepełnosprawnościami mieszkają w domach.
Komitety współpracują z Koordynatorami FSS z oddziałów
regionalnych Biura projektując, wdrażając i nadzorując programy
odpowiadające na potrzeby rodzin.

Jeśli chcesz skorzystać z Usług Wsparcia Rodziny dla swoich bliskich

Więcej informacji na temat kwalifikacji do otrzymania
Usług OPWDD, korzystania z programów FSS lub możliwości
uczestnictwa w działalności lokalnego Komitetu Doradczego FSS,
uzyskasz przez naszą bezpłatną infolinię, pod numerem
(866) 946-9733 dla połączeń głosowych lub łącząc się z systemem
ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami – NY Relay
System 711. Więcej pomocnych informacji znajdziesz również
na stronie internetowej OPWDD pod adresem
www.opwdd.ny.gov.

