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GUBERNATOR CUOMO NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z KONSORCJUM NA RZECZ 
EDUKACJI PRACOWNIKÓW, KTÓRA ZAPEWNI 2400 MIEJSC PRACY DLA 

MŁODYCH PRACOWNIKÓW W NOWYM JORKU 
 

Gubernator Andrew M. Cuomo, wraz z burmistrzem Brooklynu, Ericem Adamsem, 
ogłosił dziś współpracę z Konsorcjum na rzecz Edukacji Pracowników (Consortium for 
Worker Education, CWE) w ramach strategii zapobiegania przemocy z użyciem broni 
palnej. CWE, będące ramieniem ds. rozwoju siły roboczej NYC Central Labor Council, 
aby zapewnić nowe szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, poszerzanie 
kwalifikacji oraz dobrze płatne, długoterminowe miejsca pracy dla 2400 młodych ludzi, 
którzy nie uczęszczają do szkoły i mieszkają w dzielnicach najbardziej dotkniętych 
przemocą z użyciem broni palnej. 
 
„Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby zwalczać przemoc z użyciem broni palnej 
jako Stan, jest zapewnienie zagrożonej młodzieży produktywnych działań, które 
pozwolą im wydostać się ze szpon ulicy i dać im umiejętności życiowe, których 
potrzebują”, powiedział gubernator Cuomo. „Zamierzamy zatrudniać młodych ludzi, 
szkolić ich i dawać im stanowiska, które zapewnią im długofalowy sukces w karierze. Ci 
młodzi ludzie mają przed sobą całą przyszłość, a my zamierzamy pokazać im, że nie 
ma ograniczeń co do tego, kim mogą być”. 
 
Major Brooklynu, Eric Adams, powiedział: „Jeśli chcesz uchronić dziecko przed 
sięgnięciem po broń, daj mu młotek, szpatułkę, stetoskop. Zapewnienie możliwości 
zatrudnienia jest jedną z najlepszych długofalowych strategii na rzecz utrzymania 
bezpieczeństwa publicznego. Skupiając się na młodzieży w miejscach, gdzie dochodzi 
do przemocy z użyciem broni, możemy odwrócić falę rozlewu krwi w naszych 
czarnych i brązowych społecznościach. Dziękuję gubernatorowi za wysłuchanie 
naszego apelu o dokonanie tych niezwykle potrzebnych inwestycji i z niecierpliwością 
oczekuję na współpracę z DOL i naszymi interesariuszami społeczności, aby te 
inwestycje stały się wymierne”. 
 
Pierwszeństwo w programach CWE będą mieć osoby w wieku od 18 do 24 lat 
zamieszkujące obszary Nowego Jorku najbardziej dotknięte wysokim poziomem 
przemocy z użyciem broni palnej. Priorytetowo traktowane będą też osoby skierowane 
przez interwenientów i inne grupy działające na rzecz walki z przemocą z użyciem broni 
palnej oraz powiązane organizacje polecające. 
 



Ukierunkowanie pracodawców sektora prywatnego i programów praktyk zawodowych 
związków zawodowych na szkolenie przygotowujące do pracy, które doprowadzi do 
zatrudnienia na podstawie standardów branżowych. Obejmie to następujące branże i 
zawody: 
 

• Naprawa i konserwacja mechaniczna samochodów ciężarowych, 
autobusów i samochodów osobowych 

• Prawa jazdy dla kierowców komercyjnych 
• Zarządzanie budową 
• Gastronomia, piekarnictwo i usługi gastronomiczne 
• Ochrona zdrowia 
• Praktyki zawodowe w branży budowlanej 
• Oprogramowanie i wsparcie IT 
• Cyberbezpieczeństwo 
• Usługi budowlane 
• Hotelarstwo i turystyka 

 
Joseph McDermott, prezes Konsorcjum na rzecz Edukacji Pracowników, powiedział: 
„Zapewnienie zasobów, takich jak szkolenia i pośrednictwo pracy, jest nieocenionym 
elementem układanki w walce z przemocą z użyciem broni w Nowym Jorku. Nie tylko 
utrzyma to młodych dorosłych z dala od ulicy, lecz także stymuluje naszą gospodarkę i 
zapewnia silnych, kompetentnych pracowników w naszej sferze zasobów ludzkich. 
Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z gubernatorem Cuomo w jego staraniach na 
rzecz zwalczania przemocy z użyciem broni palnej i cieszymy się, że możemy pomóc 
młodym pracownikom w znalezieniu kariery, która jest dla nich stworzona”. 
 
Departament Pracy Stanu Nowy Jork będzie współpracował z partnerami społecznymi, 
takimi jak organizacje zajmujące się przerywaniem przemocy z użyciem broni, 
duchowni i grupy społeczne, a także partnerzy zawodowi w celu zapisania 
wykwalifikowanych młodych pracowników na szkolenia i staże organizowane przez 
CWE. Młodzi pracownicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej lub grupy społeczne, które 
chciałyby ich skierować, mogą odwiedzić stronę internetową DOL tutaj. 
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