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To:  NMPP Staff  
From:  Mario Drummonds  
Re:  History of City Council Five Million Dollar Infant Mortality Campaign  
Date:  October 26, 2001    
 
Good afternoon!  Enclosed you will find an historical summary of the seven month 
campaign NMPP waged to highlight the need for new funds to reduce infant mortality in 
Harlem and throughout NYC.  During early June 2001, the City Council and the Mayor 
agreed to place five million dollars into the budget for community-based programs like 
NMPP to reduce infant mortality.   
 
It was NMPP’s focused media and legislative work starting in August of 2000 that 
ignited a citywide movement to achieve this victory.  A five-point program was 
developed that served as the legislative blueprint to access the funds.  On May 4th 
2001, the Citywide Coalition to End Infant Mortality held our first community forum to 
highlight the problem and move programmatically past the state of emergency we 
created. A large contingent of elected officials, print and electronic media contacts and 
community members attended.  During the campaign period, infant mortality became 
the number one legislative and public health issue in New York City.   
 
I would like to thank City Councilman Bill Perkins for agreeing to be our champion 
around this issue.  He helped pitch our message to his colleagues in the City Council 
and won the support of Speaker Peter Vallone to our cause.  I would also like to 
commend Ms. Jennifer Tuck for working with me to design and implement the media 
and legislative campaign that helped us win a competitive Healthy Start contract for the 
next four years totaling close to four million dollars.    
 
Our colleagues from the other Perinatal Networks and social service and health care 
providers are already making plans to develop a new campaign to secure another five 
millions dollars in next year’s budget. Starting on December 1, 2001, over forty 
community-based social service and health care providers from across NYC will start up 
case management, outreach, health education and Doula programs to reduce infant 
mortality.  Last year this time, several of my associates revealed to me that the City 
Council and the Mayor would never allocate resources to address this problem.   
 
Our faith in this noble cause, the tireless dedication and work to make our case and the 
ironclad political will to see this project through, explains our success.  I would like to 
thank all of you for not allowing me to stray from the inner voice that said, “This can be 
done.” Now let the passion and vigor we displayed in securing these resources be 
transplanted in our work to transform the conditions of mothers and babies in Harlem. 
All that we have is our souls.  

What You See…Is What You Get!   
Investing in Ideas…Returning 

Results!  



 3

Citywide Coalition to End Infant Mortality 
 

Healthy Families…Healthy Babies 
 

FIVE-POINT PROGRAM TO END INFANT MORTALITY 
 

Mario Drummonds, MS, LCSW, MBA 
 

April 6, 2001 
 

Introduction: 
 
TThhee  ssoocciiaall  rreeaalliittyy  ooff  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  aanndd  mmoorrbbiiddiittyy  hhaass  bbeeccoommee  aa  mmaajjoorr  cciittyywwiiddee  iissssuuee  oovveerr  
tthhee  llaasstt  tthhrreeee  mmoonntthhss..    WWhhiillee  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  hhaass  ddeecclliinneedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss  
tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  iinn  NNYYCC,,  tthhee  pprroobblleemm  ooff  iinnffaannttss  ddyyiinngg  bbeeffoorree  tthheeiirr  ffiirrsstt  
bbiirrtthhddaayy  aatt  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ttiimmeess  tthhee  cciittyy  rraattee  ppeerrssiissttss  iinn  sseevveerraall  nneeiigghhbboorrhhooooddss  tthhrroouugghhoouutt  
NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy..      
  
TThhee  pprrooggrraamm  ffrraammeewwoorrkk  bbeellooww  ddeessccrriibbeess  tthhee  mmaajjoorr  eennttiittiieess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  oorrggaanniizziinngg  ttoo  
eenndd  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  iinn  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy’’ss  hhiigghh--nneeeedd  nneeiigghhbboorrhhooooddss  oovveerr  tthhee  llaasstt  ttwweellvvee  
yyeeaarrss..    TThheessee  ssaammee  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiillll  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  pprrooggrraamm  ffrraammeewwoorrkk  oouuttlliinneedd  bbeellooww..    
  
TThhee  CCiittyywwiiddee  CCooaalliittiioonn  ttoo  EEnndd  IInnffaanntt  MMoorrttaalliittyy,,  aa  ggrroouupp  ooff  cclliinniicciiaannss,,  aaccttiivviissttss,,  PPeerriinnaattaall  
NNeettwwoorrkkss,,  eelleecctteedd  ooffffiicciiaallss  aanndd  ccoonnssuummeerrss  iiss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  eennddiinngg  tthhiiss  pprroobblleemm..  WWee  hhaavvee  
aapppprrooaacchheedd  tthhiiss  pprroobblleemm  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  tthhaatt  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  iiss  aa  mmuullttiiffaacceetteedd  iissssuuee  
tthhaatt  hhaass  mmeeddiiccaall,,  hheeaalltthh  ccaarree  aacccceessss,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeetteerrmmiinnaannttss  aanndd  ssoolluuttiioonnss..    
  
TToo  hhaavvee  aa  hheeaalltthhyy  bbaabbyy,,  mmoommmmyy  mmuusstt  iimmpprroovvee  hheerr  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  eennttiirree  ffaammiillyy  nneeeeddss  
ssoocciiaall  ssuuppppoorrttss..  TToo  ccrreeaattee  hheeaalltthhyy  ffaammiilliieess,,  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  mmuusstt  bbee  ttrraannssffoorrmmeedd  ffrroomm  
aann  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt,,  hhoouussiinngg  aanndd  ssaaffeettyy  ppeerrssppeeccttiivvee..          
  
  
PPrrooggrraamm  FFrraammeewwoorrkk::      
  
TThhee  CCooaalliittiioonn’’ss  pprrooggrraamm  ccaallllss  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  ffiivvee  eennttiittiieess  tthhaatt  hhaavvee  aa  ttrraacckk  
rreeccoorrdd  ooff  wwoorrkkiinngg  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssoocciiaall  ssttaattuuss  ooff  ppoooorr  aanndd  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  wwoommeenn  
tthhrroouugghhoouutt  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy..    TThheessee  eennttiittiieess  wwiillll  uussee  CCiittyy  CCoouunncciill  ffuunnddss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  
mmaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh  wwoorrkk  oonn  aa  llooccaall  lleevveell..      
  
TThheeyy  wwiillll  aallssoo  bbee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ddeevveellooppiinngg  mmoorree  ccrreeaattiivvee  ssttrraatteeggiieess  ttoo  llooccaattee,,  mmoottiivvaattee  aanndd  
eennrroollll  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  iinnttoo  eeaarrllyy  pprreennaattaall  ccaarree,,  pprroovviiddee  ccuullttuurraallllyy  ccoommppeetteenntt  ccaassee  
mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess,,  sseeccuurree  mmeeddiiccaall  hhoommeess  ffoorr  eeaacchh  ffaammiillyy  aanndd  ddeevveelloopp  ccoommpprreehheennssiivvee  
aafftteerrccaarree  ppllaannss  ttoo  nnuurrttuurree  mmaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  cchhiilldd  iiss  bboorrnn..    
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II..  PPeerriinnaattaall  NNeettwwoorrkkss::  
  
EEssttaabblliisshheedd  iinn  11998877,,  CCoommpprreehheennssiivvee  PPrreennaattaall--PPeerriinnaattaall  SSeerrvviiccee  NNeettwwoorrkkss  ((CCPPPPSSNN))  wwoorrkkss  
ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ppeerriinnaattaall  sseerrvviiccee  ssyysstteemm  iinn  aa  ddeeffiinneedd  rreeggiioonn..    FFoouurr  nneettwwoorrkkss  hhaavvee  bbeeeenn  
ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh  iinn  ffoouurr  ooff  NNYYCC’’ss  bboorroouugghhss  eexxcceepptt  
SSttaatteenn  IIssllaanndd..    TThheeiirr  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  sseerrvviiccee  ssyysstteemmss  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  ttoo  iimmpprroovvee  
ppeerriinnaattaall  hheeaalltthh..    PPeerriinnaattaall  NNeettwwoorrkkss  wwoorrkk  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  wwoommeenn  eenntteerriinngg  
pprreennaattaall  ccaarree  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ttrriimmeesstteerr..      
  
TThheeyy  wwoorrkk  ttoo  pprreevveenntt  tteeeenn  pprreeggnnaanncciieess..  TThheeyy  ccoonndduucctt  pprreennaattaall  ssmmookkiinngg  cceessssaattiioonn,,  
ppaarreennttiinngg  sskkiillllss  ddeevveellooppmmeenntt;;  nnuuttrriittiioonn  aanndd  pprreeccoonncceeppttiioonn  ccaarree  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  
nneeiigghhbboorrhhoooodd  wwoommeenn..    PPeerriinnaattaall  NNeettwwoorrkkss  ffooccuuss  tthheeiirr  wwoorrkk  oonn  hhiigghh--rriisskk  wwoommeenn  aass  tthheeyy  
aatttteemmpptt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  bbeesstt  pprraaccttiicceess  aaiimmeedd  aatt  ssttrreennggtthheenniinngg  sseerrvviicceess  ffoorr  wwoommeenn  ooff  
rreepprroodduuccttiivvee  aaggee..    
  
FFuunnddss  ffrroomm  tthhiiss  CCiittyy  CCoouunncciill  iinniittiiaattiivvee  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ffuurrtthheerr  tthhee  wwoorrkk  ooff  eeaacchh  PPeerriinnaattaall  
NNeettwwoorrkk..  RReessoouurrcceess  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  eeaacchh  nneettwwoorrkk’’ss  ffeeddeerraall  HHeeaalltthhyy  SSttaarrtt  ccaassee  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammss,,  ssuuppppoorrtt  oouuttrreeaacchh  aaccttiivviittiieess  ttoo  eennrroollll  hhiigghh--rriisskk  
pprreeggnnaanntt  wwoommeenn,,  eexxppaanndd  tthhee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreesseeaarrcchh  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  eeaacchh  nneettwwoorrkk  aanndd  
ssttrreennggtthheenn  tthheeiirr  ssttaaffff  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..    
  
  
IIII..  IImmmmiiggrraanntt//EEtthhnniicc  OOrrggaanniizzaattiioonnss::  
  
OOnnee  ooff  tthhee  ccaauusseess  tthhaatt  eexxppllaaiinnss  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  iinn  FFoorrtt  GGrreeeennee  aanndd  CCeennttrraall  
HHaarrlleemm  iiss  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iimmmmiiggrraanntt  wwoommeenn  iinn  tthheessee  ttwwoo  nneeiigghhbboorrhhooooddss  aanndd  
tthheeiirr  ffaaiilluurree  ttoo  eenntteerr  pprreennaattaall  ccaarree  dduuee  ttoo  ffeeaarr  ooff  iimmmmiiggrraattiioonn  aauutthhoorriittiieess..  IImmmmiiggrraanntt  
wwoommeenn  bbrriinngg  tthheeiirr  oowwnn  ttrraaddiittiioonnaall  ccuullttuurraall  bbeelliieeffss  aanndd  nnoorrmmss  rreeggaarrddiinngg  hheeaalltthh  aanndd  hheeaalltthh  
ccaarree..    TThheessee  ddoo  nnoott  aallwwaayyss  ccooiinncciiddee  wwiitthh  AAmmeerriiccaann  bbeelliieeffss  aanndd  nnoorrmmss..      
  
TThhiiss  rreeaalliittyy  ccaann  mmaakkee  oouuttrreeaacchh  aanndd  tthhee  ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess  ttoo  iimmmmiiggrraanntt  ppooppuullaattiioonnss,,  
eessppeecciiaallllyy  uunnddooccuummeenntteedd  iimmmmiiggrraannttss,,  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt..    FFoorr  eexxaammppllee,,  dduuee  ttoo  ccuullttuurraall  bbeelliieeffss  
rreeggaarrddiinngg  pprreeggnnaannccyy  aanndd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  pprreennaattaall  ccaarree,,  aass  wweellll  aass  rreeaall  oorr  ppeerrcceeiivveedd  bbaarrrriieerrss  ttoo  
hheeaalltthh  sseerrvviicceess,,  ffoorreeiiggnn--bboorrnn  wwoommeenn  ppaarrttiicciippaattee  iinn  pprreennaattaall  ccaarree  lleessss  tthhaann  AAmmeerriiccaann--bboorrnn  
wwoommeenn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  ssttuuddyy  ppuubblliisshheedd  iinn  WWoommeenn’’ss  HHeeaalltthh..    
  
TThheerreeffoorree,,  tthhee  CCiittyywwiiddee  CCooaalliittiioonn  ttoo  EEnndd  IInnffaanntt  MMoorrttaalliittyy  pprrooppoosseess  ttoo  rreeccrruuiitt  aanndd  ddeeppllooyy  
eetthhnniicc  oorrggaanniizzaattiioonn  hheeaalltthh  eedduuccaattoorrss  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  wwoommeenn  iinn  tthheeiirr  nneeiigghhbboorrhhooooddss  ttoo  
eennrroollll  tthheemm  iinnttoo  pprreennaattaall  ccaarree..    TThheeyy  wwiillll  eedduuccaattee  ttaarrggeetteedd  wwoommeenn  ccoonncceerrnniinngg  tthheeiirr  rriigghhttss  
ttoo  rreecceeiivvee  mmeeddiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ddeessppiittee  tthheeiirr  iimmmmiiggrraattiioonn  ssttaattuuss..    TThheeyy  wwiillll  
ccoommmmuunniiccaattee  wwhhyy  eeaarrllyy  pprreennaattaall  ccaarree  iiss  ssoo  iimmppoorrttaanntt..      
  
TThheeyy  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  eexxiissttiinngg  hheeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss  ttoo  ttrraannssffoorrmm  tthheeiirr  ttrreeaattmmeenntt  ssyysstteemmss  
((ffrroomm  iinnttaakkee  ttoo  ddiisscchhaarrggee))  ssoo  tthhaatt  iimmmmiiggrraanntt  wwoommeenn  wwiillll  ffeeeell  ccoommffoorrttaabbllee  rreecceeiivviinngg  
sseerrvviicceess  aanndd  tthheeiirr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ccuullttuurraall  ffoollkkwwaayyss  aarree  rreessppeecctteedd  dduurriinngg  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  
pprroocceessss..      TThhee  CCaarriibbbbeeaann  WWoommeenn’’ss  HHeeaalltthh  AAssssoocciiaattiioonn  iinn  BBrrooookkllyynn  aanndd  AAffrriiccaann  SSeerrvviicceess  
CCoommmmiitttteeee  iinn  HHaarrlleemm  aarree  eexxaammpplleess  ooff  eetthhnniicc  ppuubblliicc  hheeaalltthh  aaggeenncciieess  tthhaatt  hhaavvee  eexxcceelllleenntt  
ttrraacckk  rreeccoorrddss  ccoommpplleettiinngg  tthhee  aabboovvee  ttaasskkss..        
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IIIIII..  CCoommmmuunniittyy--bbaasseedd  FFeeeeddeerr  OOrrggaanniizzaattiioonnss::  
  
TThheerree  aarree  mmaannyy  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  iinnffoorrmmaall  aanndd  ffoorrmmaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  wwoorrkkeedd  
wwiitthhoouutt  ffuunnddss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  hheeaalltthh  ooff  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  
nneeiigghhbboorrhhoooodd..    MMaannyy  ooff  tthheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  uunnkknnoowwnn  ttoo  tthhee  pprreessss  oorr  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  
CCiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHeeaalltthh..  TThheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  tthhee  ffiirrsstt  ccoonnttaacctt  aa  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn  
mmiigghhtt  hhaavvee  wwiitthh  tthhee  hheeaalltthh  ccaarree  ssyysstteemm..    
  
BBaasseedd  oonn  aa  ddeeeepp  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy,,  tthheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  sstteeaaddffaassttllyy  ccoonnttiinnuuee  
ddeelliivveerriinngg  oouuttrreeaacchh,,  cchhiillddbbiirrtthh  eedduuccaattiioonn  ccllaasssseess,,  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg  aanndd  mmiiddwwiiffeerryy  sseerrvviicceess  
tthhrroouugghhoouutt  NNYYCC..  TThhee  CCooaalliittiioonn  pprrooppoosseess  ttoo  rreeccrruuiitt  tthheessee  oorrggaanniizzaattiioonnss  aass  mmeemmbbeerrss  aanndd  
pprroovviiddee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ffuunnddss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthheeiirr  wwoorrkk  llooccaallllyy..      
  
TThheessee  eennttiittiieess  aarree  kkeeyy  ccoommppoonneennttss  ooff  llooccaall  ppeerriinnaattaall  ssyysstteemmss  tthhrroouugghhoouutt  NNYYCC..    TThhee  HHaarrlleemm  
BBiirrtthh  AAccttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  BBaabbyy  CCoolllleeggee,,  tthhee  BBiirrtthhiinngg  PPrroojjeecctt  aanndd  MMaatteerrnniittyy  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess  
aarree  eexxaammpplleess  ooff  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  ssoolluuttiioonnss  ttoo  tthhee  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  pprroobblleemm..    TThheessee  
iinnffoorrmmaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  kkeeyy  ccoommppoonneennttss  ooff  aa  ccoommmmuunniittyy’’ss  llooccaall  ppeerriinnaattaall  ssuuppppoorrtt  
nneettwwoorrkk  ffoorr  pprreeggnnaanntt  wwoommeenn..      
  
RReesseeaarrcchh  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  ssttrroonngg,,  ppoossiittiivvee,,  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss  ooff  ffrriieennddss,,  ffaammiillyy  
aanndd  nnoonn--ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppoossiittiivvee  bbiirrtthh  oouuttccoommeess  aanndd  ddeeccrreeaasseedd  rraatteess  
ooff  ppoossttppaarrttuumm  ddeepprreessssiioonn..  WWoommeenn  wwhhoo  lliivvee  iinn  aa  ssuuppppoorrttiivvee  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerree  
cchhiillddbbeeaarriinngg  iiss  tthhee  nnoorrmm  aanndd  wwhheerree  iinnffoorrmmaall  cchhiillddccaarree  wwiitthh  ootthheerr  eemmoottiioonnaall  ssuuppppoorrttss  
eexxiissttss  ccaann  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  iimmppaacctt  oonn  mmaatteerrnnaall  hheeaalltthh  aanndd  bbiirrtthh  oouuttccoommeess..  
  
IIVV..  BBuuiillddiinngg  BBoorroouugghh  PPeerriinnaattaall  TTaasskk  FFoorrcceess::  
  
TThhee  CCooaalliittiioonn  ccaallllss  ffoorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  BBoorroouugghh  PPeerriinnaattaall  TTaasskk  FFoorrcceess..  TThheessee  ffiivvee  eennttiittiieess  wwiillll  
bbee  hhoouusseedd  aatt  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  PPeerriinnaattaall  NNeettwwoorrkk..  TThheeyy  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreeccrruuiittiinngg  aallll  
cclliinniiccaall,,  ccoonnssuummeerr  aanndd  pprroovviiddeerr  ccoonnssttiittuueenncciieess  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  mmaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh..  
EEaacchh  TTaasskk  FFoorrccee  wwiillll  mmeeeett  qquuaarrtteerrllyy  ttoo  rreevviieeww  bbeesstt  ppeerriinnaattaall  pprraaccttiicceess,,  lleeaarrnn  ffrroomm  tthhee  ffiieelldd  
aabboouutt  nneeww  ppuubblliicc  hheeaalltthh  oorr  ppeerriinnaattaall  pprroobblleemmss  ddeevveellooppiinngg  iinn  aa  rreeggiioonn  ooff  tthhee  bboorroouugghh  tthhaatt  
nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd..      
  
TThheeyy  wwiillll  sseett  uupp  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  rreevviieeww  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  rreevviieeww  iinnffaanntt  ddeeaatthh  ccaasseess  aanndd  mmaakkee  
ccoonnccrreettee  pprraaccttiiccee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..    TThheeyy  wwiillll  ffaacciilliittaattee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  pprroovviiddeerr  aanndd  
ccoonnssuummeerr  eedduuccaattiioonn  wwoorrkksshhooppss  ccoommmmuunniiccaattiinngg  bbeesstt  pprraaccttiicceess  iinn  ppeerriinnaattaall  ccaarree..  EEaacchh  TTaasskk  
FFoorrccee  wwiillll  ddeevveelloopp  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  hheeaalltthh  eedduuccaattiioonn  ssttrraatteeggyy  aanndd  ppllaann  ttoo  eedduuccaattee  
ffaammiilliieess  iinn  tthheeiirr  bboorroouugghh  aabboouutt  tthhee  pprroobblleemm  aanndd  ccaauusseess  ooff  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  aanndd  wwhhaatt  tthheeyy  
ccaann  ccoonnccrreetteellyy  ddoo  ttoo  ccoommbbaatt  tthhiiss  pprroobblleemm..    
    
TThheessee  eennttiittiieess  wwiillll  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  aann  aannnnuuaall  bboorroouugghh  ppeerriinnaattaall  nneeeeddss  
aasssseessssmmeenntt  aanndd  aaccttiioonn  ppllaann,,  eevvaalluuaattee  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aallll  bboorroouugghh--bbaasseedd  ppeerriinnaattaall  ccaassee  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  oouuttrreeaacchh  eennttiittiieess  aanndd  sseerrvvee  aass  tthhee  bboorroouugghh  oorrggaanniizziinngg  ssuubb--ssttrruuccttuurree  ooff  
tthhee  CCiittyywwiiddee  CCooaalliittiioonn  ttoo  EEnndd  IInnffaanntt  MMoorrttaalliittyy..      
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TThheeyy  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  tthheeiirr  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  vvaarriioouuss  ccoommmmuunniittyy  bbooaarrdd  hheeaalltthh  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  
ppllaaccee  ppeerriinnaattaall  aanndd  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  pprroobblleemmss  iinn  tthheeiirr  aannnnuuaall  nneeeeddss  aasssseessssmmeenntt  ddooccuummeennttss..    
OOnnccee  aa  yyeeaarr,,  eeaacchh  TTaasskk  FFoorrccee  wwiillll  mmaakkee  aa  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  CCiittyy  CCoouunncciill  HHeeaalltthh  CCoommmmiitttteeee..  
CCiittyy  CCoouunncciill  ffuunnddss  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  hhiirree  ffiivvee  BBoorroouugghh  TTaasskk  FFoorrccee  CCoooorrddiinnaattoorrss,,  sseeccrreettaarriiaall  
ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  aanndd  bbaassiicc  OOTTPPSS  eexxppeennsseess  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  wwoorrkk  ppllaann  oouuttlliinneedd  aabboovvee..      
  
VV..  CCoommmmuunniittyy  HHeeaalltthh  CCeenntteerrss::      
  
CCoommmmuunniittyy  hheeaalltthh  cceenntteerrss  aarree  oonnee  ooff  tthhee  cceennttrraall  aacccceessss  ppooiinnttss  wwhheerree  ppoooorr  aanndd  wwoorrkkiinngg  
ccllaassss  pprreeggnnaanntt  aanndd  ppaarreennttiinngg  wwoommeenn  rreecceeiivvee  ccaarree..    TThheessee  ffeeddeerraallllyy  ffuunnddeedd  pprriimmaarryy  aanndd  
pprreevveennttiivvee  hheeaalltthh  ccaarree  cceenntteerrss  ppllaayy  aa  ccrriittiiccaall  rroollee  iinn  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ssaaffeettyy  nneett  ffoorr  wwoommeenn  
wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee..      
  
TThhee  CCooaalliittiioonn  pprrooppoosseess  ttoo  aallllooccaattee  ssoommee  CCiittyy  CCoouunncciill  ffuunnddss  ttoo  tthheessee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  tthheeiirr  wwoorrkk  iinn  pprroovviiddiinngg  pprreeggnnaannccyy  tteessttiinngg,,  pprreennaattaall  ccaarree,,  cchhiillddbbiirrtthh  aanndd  ffaammiillyy  
ppllaannnniinngg  sseerrvviicceess..    FFuunnddss  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  ttoo  hhiirree  MMeeddiiccaaiidd,,  FFaammiillyy  HHeeaalltthh  PPlluuss  aanndd  CChhiilldd  
HHeeaalltthh  PPlluuss  ffaacciilliittaatteedd  eennrroolllleerrss  ttoo  eedduuccaattee  aanndd  tthheenn  eennrroollll  wwoommeenn  aanndd  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  iinnttoo  
tthhee  aabboovvee  pprroodduuccttss..            
  
SSuummmmaarryy::      
  
TThhee  CCiittyywwiiddee  CCooaalliittiioonn  ttoo  EEnndd  IInnffaanntt  MMoorrttaalliittyy  hhaass  ccoommmmuunniiccaatteedd  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ppllaann  ttoo  
eenndd  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  iinn  hhiigghh--rriisskk  ccoommmmuunniittiieess  tthhrroouugghhoouutt  NNYYCC..    FFiivvee  ttoo  sseevveenn  mmiilllliioonn  
ddoollllaarrss  aallllooccaatteedd  yyeeaarrllyy  wwiillll  hheellpp  uuss  aacchhiieevvee  oouurr  oobbjjeeccttiivvee..    OOuurr  ppllaann  ccaallllss  ffoorr  mmoobbiilliizziinngg  
aanndd  oorrggaanniizziinngg  kkeeyy  ccoonnssttiittuueenncciieess  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffrroomm  aaccrroossss  tthhee  cciittyy..      
  
WWee  hhaavvee  nnoott  ffooccuusseedd  oonn  oonnee  ssttrraatteeggyy  oorr  ttaaccttiicc  bbuutt  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttrraatteeggiieess;;  
oorrggaanniizzaattiioonnaall  ffoorrmmss  aanndd  aaccttiioonn  sstteeppss  tthhaatt  wwiillll  hheellpp  uuss  aacchhiieevvee  oouurr  mmiissssiioonn..    OOuurr  ppllaann  aallssoo  
ccaallllss  ffoorr  nnoonn--ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ttoo  bbee  ddeeppllooyyeedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  pprroobblleemm..    TThheeyy  aarree  aa  ddeeeepp--
ffeelltt  ppoolliittiiccaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  wwiillll  ttoo  eenndd  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  nnooww!!    

  

 


