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Polish

• Odpowiemy na pytania dotyczące
planów Medicaid, Medicare,
opieki długoterminowej, zdrowia
behawioralnego, i opieki
zorganizowanej.

• Pomożemy w podjęciu decyzji,
który plan jest dla Ciebie
odpowiedni.

• Rozwiążemy problemy z planem
opieki zorganizowanej.

Jak możemy 
pomóc?

Nasze usługi są 
bezpłatne.
Zadzwoń: (844) 614-8800
Nasza infolinia jest czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 18.00. 

Jeśli jesteś osobą z upośledzeniem 
słuchu lub mowy, możesz 
skorzystać z usługi NY Relay, 
dzwoniąc pod numer 711.

Mówimy po hiszpańsku, rosyjsku 
i mandaryńsku. Mamy tłumaczy 
wszystkich innych języków.

E-mail: ican@cssny.org
Strona internetowa: 
icannys.org

Uzyskaj pomoc 
już dziś.

Zapytaj ICAN. Jesteśmy 
niezależnym, bezpłatnym i 
poufnym źródłem informacji, 
które pomoże Ci podjąć 
odpowiednie decyzje 
związane z ubezpieczeniem 
zdrowotnym.

Uzyskaj pomoc 
w korzystaniu 
z planu 
zorganizowanej 
opieki.

Bezpłatna infolinia
Zadzwoń pod nasz bezpłatny 
numer, aby uzyskać poradę 
bezpośrednio od eksperta ds. 
zdrowia. Możesz uzyskać dokładne, 
specjalistyczne porady już podczas 
pierwszej rozmowy telefonicznej.

Indywidualne wsparcie
W każdym miesiącu pomagamy 
setkom osób za pośrednictwem 
naszej infolinii i sieci agencji.  
Odpowiadamy na proste pytania,  
udzielamy pomocy przy 
sprawiedliwych wysłuchaniach oraz 
pośredniczymy w kontaktach.

Prezentacje społecznościowe
Przekazujemy ludziom informacje 
o programach Managed Long Term
Care, FIDA i HARP.

Czym się  
zajmujemy?



ICAN to nowojorski program rzecz-
nictwa dla osób korzystających z 
planu Medicaid, które potrzebują 
opieki długoterminowej lub leczenia 
zaburzeń behawioralnych.

Czym jest ICAN?

• Każdej osobie zapisanej lub 
mającej prawo korzystać z 
programów Managed Long Term 
Care (MLTC), Fully Integrated 
Duals Advantage (FIDA lub FIDA-
IDD) oraz Health and Recovery 
Plans (HARP) lub korzystającej z 
usług opieki długoterminowej za 
pośrednictwem programu Medicaid 
Managed Care (MMC).

• Możemy rozmawiać z Tobą, 
z członkiem Twojej rodziny lub 
z osobą, która pomaga Ci w 
sprawach związanych z opieką 
zdrowotną.

Komu pomagamy?

Sieć ICAN obejmuje cały stan.
Zadzwoń do ICAN, a otrzymasz pomoc organizacji znajdującej się najbliżej Ciebie. 
Zadzwoń na numer (844) 614-8800, aby uzyskać połączenie z pracownikiem 
najbliższej placówki ICAN.

Opieka długoterminowa oznacza 
dostępność drugiej osoby (np. 
opiekuna lub pracownika domu 
pomocy) do pomocy przy 
wykonywaniu codziennych czynności. 
Medicaid pokrywa koszty opieki 
długoterminowej.

Leczenie zaburzeń behawioralnych 
oznacza pomoc w powrocie do 
zdrowia i życiu z chorobą psychiczną 
lub uzależnieniem.

Medicare Rights Center

BronxWorks

Community Service Society

Center for Independence 
of the Disabled, NY**

Korean Community Services

Legal Aid Society of 
Northeastern NY

Action for Older Persons

Western NY 
Independent 
Living*

Legal Assistance of 
Western NY

ACR Health

Southern Adirondack 
Independent Living Center

Legal Services of the  
Hudson Valley

Westchester Disabled  
On the Move

Nassau/Suffolk  
Law Services Committee

Neighborhood 
Legal Services 

South Asian Council for 
Social Services

NY Legal Assistance Group

Urban Justice Center*

*  Specjaliści ds. programu HARP  
i leczenia zaburzeń behawioralnych

** Specjalista ds. FIDA-IDD


