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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 23,7 MLN USD DOTACJI W 
CELU ZAKOŃCZENIA EPIDEMII PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ  

  
Finansowanie wspiera działania zapobiegające przemocy z użyciem broni palnej, 

w tym szkolenia zawodowe, działania wspólnotowe i rozszerzenie programów 
interwencyjnych dotyczących przemocy z użyciem broni palnej  

  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie funduszy na szereg działań 
prewencyjnych przeciwko przemocy z użyciem broni palnej, które obejmują szkolenia 
zawodowe, działania w obrębie społeczności i zatrudnienie personelu interwencyjnego w 
społecznościach odnotowujących największą koncentrację przemocy z użyciem broni palnej  

  
„Przemoc z użyciem broni palnej to horror, przez który nikt nie powinien przechodzić, a 
jednak zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy Jork go doświadcza. Nadszedł czas, aby 
położyć kres tej epidemii”, powiedziała gubernator Hochul. „Musimy dać młodym 
ludziom nadzieję i uświadomić im, że ich życie ma znaczenie, zaczynając od tworzenia 
miejsc pracy oraz zapewniania szerszego dostępu do szkoleń zawodowych, ścisłej 
współpracy z organizacjami społecznymi oraz zwiększenia liczby programów 
interwencyjnych przeciwko przemocy z użyciem broni.”  
  
Gubernator Hochul i jej administracja wspólnie z lokalnymi liderami w całym stanie 
zidentyfikowali możliwości najbardziej efektywnego wykorzystania funduszy w celu 
zapobiegania przemocy z użyciem broni w każdej społeczności. Zostały one przyznane 
na wsparcie trzech programów zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej.  
  
Szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy  
  
Władze stanu Nowy Jork przyznają 16 mln USD lokalnym komisjom ds. rozwoju 
pracowników na sfinansowanie programów szkoleń zawodowych i pośrednictwa pracy 
w 20 miastach najbardziej dotkniętych aktami przemocy z użyciem broni palnej w całym 
stanie Nowy Jork. Programy zostały opracowane i zweryfikowane przez lokalnych 
liderów, na organizację szkoleń zawodowych, uzyskiwanie kwalifikacji i usługi 
pośrednictwa pracy oraz ostatecznie zapewnić zagrożonej młodzieży dobrze płatne, 
stałe miejsca pracy. Pracę będą mogły podjąć osoby bezrobotne, zatrudnione 
w niepełnym wymiarze godzin lub nieuczęszczające do szkoły, w wieku od 18 do 24 lat, 
zamieszkałe w obszarach miejskich dotkniętych problemem przemocy z użyciem broni 
palnej. Jest to dodatek do 12 mln USD już przyznanych organizacji Consortium for 



Worker Education w celu umożliwienia realizacji podobnych programów dla młodzieży 
w stanie Nowy Jork. Zainteresowani młodzi ludzie mogą dowiedzieć się więcej i zapisać 
się na te programy tutaj.  
  
Działania w obrębie społeczności  
  
Władze stanu Nowy Jork przyznają 5,7 mln USD dotacji na programy sportowe, 
artystyczne, zaangażowania obywatelskiego, rozwoju umiejętności i rekreacyjne w 
społecznościach, w których występuje duże nasilenie przemocy z użyciem broni palnej. 
Te pozaszkolne i weekendowe programy zapewnią młodym ludziom możliwość 
skorzystania z bezpiecznych i wzbogacających zajęć w ich społeczności, które zostały 
zarekomendowane przez liderów poszczególnych hrabstw i ustawodawców.  
  
Dodatkowy personel dla organizacji interwencyjnych działających w 
społecznościach, zajmujących się przemocą z użyciem broni palnej  
  
Władze stanu Nowy Jork przyznają 2 mln USD na programy interwencji przeciwko 
zapobieganiu przemocy z użyciem broni palnej w całym stanie oraz zatrudnienie i 
przeszkolenie 39 nowych pracowników terenowych i specjalistów ds. przeciwdziałania 
przemocy. Fundusze te pozwolą na zwiększenie personelu w organizacjach 
interwencyjnych, które zajmują się pomocą i mentoringiem zagrożonej młodzieży, 
organizują imprezy środowiskowe, pracują nad odsuwaniem młodych ludzi od przemocy 
z użyciem broni palnej oraz reagują na strzelaniny, aby zapobiec przemocy odwetowej. 
Dodatkowe dotacje na zatrudnienie nowych pracowników zewnętrznych i specjalistów 
ds. przeciwdziałania przemocy zostaną przyznane w nadchodzących tygodniach.  
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