
Zorientowane na społeczność usługi 
związane z powrotem do zdrowia 

i wzmacnianiem pozycji (Community 
Oriented Recovery and Empowerment 

- CORE) pomogą Ci osiągnąć Twoje 
cele i jak najlepiej wykorzystać zasoby 

społeczności. 

Zorientowane na społeczność 
usługi związane z powrotem do 
zdrowia i wzmacnianiem pozycji



Czym są zorientowane na społeczność 
usługi związane z powrotem do zdrowia 
i wzmacnianiem pozycji (CORE)? 

Jeśli masz potrzeby związane ze zdrowiem 
psychicznym i/lub zażywaniem substancji, 
usługi CORE mogą pomóc Ci osiągnąć cele 
osobiste i zdrowotne. 

Usługi te były wcześniej dostępne w ramach 
programów Adult Behavioral Health Home 
oraz Community Based Services. Usługi CORE 
są bardziej przystępne. 

Usługi CORE mogą pomóc w znalezieniu 
i utrzymaniu pracy, uczęszczaniu do szkoły, 
samodzielnym życiu, budowaniu relacji 
i poprawie samopoczucia. 

Dorośli powyżej 21 roku życia, którzy są objęci 
Medicaid i zapisani do Health and Recovery 
Plan (HARP) mogą uzyskać te bezpłatne usługi 
z rekomendacji Licensed Practitioner of the 
Healing Arts, takich jak lekarz, pielęgniarka 
lub doradca ds. zdrowia psychicznego. 
Dodatkowo, do korzystania z usług CORE 
będą kwalifikowały się również niektóre osoby 
zapisane do programu HIV-Special Needs 
Plans oraz Medicaid Advantage Plus Plans. 

Niezależność 

 •  Rozwijaj umiejętności życiowe, takie jak 
zarządzanie pieniędzmi czy nawiązywanie 
nowych znajomości 

 •  Naucz się bardziej niezależnego życia, 
w tym korzystania z zasobów społeczności 
i samostanowienia 

 •  Poznaj sposoby radzenia sobie ze stresem 

 •  Uzyskaj możliwość wyboru miejsca leczenia 
i usług związanych z powrotem do zdrowia 

Edukacja i zatrudnienie 

 • Uzyskaj wsparcie dla swoich celów 
zawodowych i edukacyjnych 

 • Stałe wsparcie, rzecznictwo i poradnictwo 
w celu zdobycia umiejętności pozwalających 
na osiąganie sukcesu przez całe życie 

Zarządzanie zdrowiem 

 • Korzystaj z opieki, która koncentruje 
się na Tobie i zachęca do dbania o dobre 
samopoczucie 

 • Dowiedz się, jak identyfikować czynniki 
wyzwalające, zarządzać kryzysami lub 
im zapobiegać 

Wsparcie od innych osób i rodziny 

 • Uzyskaj pomoc od osób, które mają podobne 
doświadczenia 

 • Ucz się od osób, które mają świadomość, 
przez co przechodzisz 

 • Pomóż swojej rodzinie i przyjaciołom nauczyć 
się umiejętności wspierania Cię w powrocie 
do zdrowia 

Co to jest Health and Recovery Plan? 

Health and Recovery Plands (HARP) 
to programy opieki zarządzanej przez 
Medicaid (Medicare Managed Care), które 
opłacają usługi związane ze zdrowiem 
fizycznym i behawioralnym. Pracownicy 
HARP, którzy specjalizują się w zdrowiu 
behawioralnym (zdrowie psychiczne 
i zażywanie substancji), służą Ci swoją 
pomocą. 

Aby dowiedzieć się więcej o usługach 
CORE, należy skontaktować się z Medicaid 
Health and Recovery Plan lub z dostawcą 
usług w zakresie zdrowia behawioralnego. 
Więcej informacji znajdziesz również 
na stronie www.omh.ny.gov. 

www.omh.ny.gov

