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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SZEREG INICJATYW STANOWYCH W CELU
ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI O MIESIĄCU DZIAŁAŃ NA RZECZ WALKI Z
GŁODEM
Uruchomienie czwartej edycji programu Nourish New York z budżetem na kwotę
25 mln USD pozwoli kontynuować dostarczanie żywności rodzinom w potrzebie i
wspierać rolników w stanie Nowy Jork
Stanowe zabytki zostaną oświetlone na pomarańczowo w celu zwiększania
świadomości o Dniu Działań na rzecz Walki z Głodem, 17 września 2021 roku
Banki Żywności w całym stanie uhonorują Miesiąc Działań na rzecz Walki z
Głodem poprzez dystrybucję żywności, zbiórki żywności i nie tylko
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj szereg inicjatyw podejmowanych w całym
stanie Nowy Jork w ramach Miesiąca Działań na rzecz Walki z Głodem, obchodzonego
każdego września, w celu zwiększenia świadomości na temat zabezpieczenia
żywnościowego i wzmocnienia działań na rzecz walki z głodem. Czwarta edycja
programu Nourish New York rozpoczęła się w tym miesiącu od przekazania
dodatkowych 25 mln USD sieci dostawców żywności w stanie Nowy Jork w celu
dostarczenia produktów żywnościowych ze stanu Nowy Jork do osób potrzebujących.
Tym samym łączna suma środków przeznaczonych na ten program wynosi 85 mln
USD od momentu jego uruchomienia w szczytowym momencie pandemii COVID-19.
Gubernator ogłosił również, że zabytki w stanie zostaną oświetlone na pomarańczowo
w Dniu Działań na rzecz Walki z Głodem, w piątek, 17 września, aby zwiększyć
świadomość na temat tego istotnego problemu i zobowiązać się do ciągłego
zaangażowania stanu Nowy Jork w walkę z głodem w naszych społecznościach. Banki
żywności w całym kraju również uhonorują ten miesiąc poprzez serię dystrybucji
żywności, dowożenia żywności i inne inicjatywy, zapewniając mieszkańcom stanu
Nowy Jork możliwość zaangażowania się.
„Brak bezpieczeństwa żywnościowego nasilił się w ciągu trudnego ostatniego półtora
roku, z czym wszyscy musieliśmy się zmierzyć, a zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy
Jork z trudem radzi sobie z zapewnieniem jedzenia na stole”, powiedziała gubernator
Hochul. „Stan Nowy Jork nadal jest liderem w walce z problemem głodu w naszych
społecznościach, a my w tym Miesiącu Działań na rzecz Walki z Głodem zwiększamy

świadomość i upewniamy się, że coraz więcej mieszkańców stanu Nowy Jork może
wyżywić swoje rodziny. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w miesiącu Działań
na rzecz Walki z Głodem, wspierania swoich społeczności i przyczyniania się do
pomocy mieszkańcom stanu Nowy Jork w powrocie do równowagi po niszczących
skutkach tej strasznej pandemii.”
Nourish New York
Czwarta edycja inicjatywy Nourish New York ruszyła w tym miesiącu, pozwalając
dostawcom żywności, przeznaczonej dla osób w sytuacjach kryzysowych w stanie
Nowy Jork, na dalszy zakup nadwyżek produktów od rolników z tego stanu i
producentów nabiału w celu dostarczenia ich potrzebującym rodzinom w stanie Nowy
Jork do końca roku, w tym w okresie świątecznym. Od momentu jego uruchomienia w
szczytowym momencie pandemii w maju 2020 roku, program Nourish New York
pomógł sieci banków żywności i dostawców żywności w sytuacjach kryzysowych w
stanie Nowy Jork w zakupie ponad 35 mln funtów żywności od lokalnych rolników i
dostarczeniu ponad 29 mln posiłków do społeczności w całym stanie.
Fundusze na tę czwartą edycję programu, uchwalone w ramach budżetu stanu Nowy
Jork na lata 2021-22, zostaną ponownie przekazane uczestniczącym bankom
żywności i dostawcom żywności w sytuacjach kryzysowych, w ramach realizacji umów
obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku. Dostawcy żywności w sytuacjach
kryzysowych mogą przeznaczyć przyznane im środki na:
•
•

•

Organizowanie akcji dowożenia/dystrybucji żywności;
Dystrybucję bonów na nabiał, które mogą być zrealizowane w sklepach
spożywczych na takie produkty jak ser, jogurt, mleko, śmietana i masło, w całym
stanie, i/lub;
Kupowanie produktów bezpośrednio od producentów nabiału/żywności ze stanu
Nowy Jork na potrzeby ich programów żywieniowych.

Łącznie do tej pory w program Nourish New York zainwestowano 85 mln USD w
ramach czterech rund finansowania. Program zapewnia fundusze bezpośrednio dla
dostawców żywności w sytuacjach kryzysowych w stanie Nowy Jork, aby pomóc im w
zakupie produktów rolnych ze stanu, takich jak mleko, jogurt, ser, twaróg, produkty,
mięso, owoce morza i jaja. Finansuje również dostawy tych towarów do mieszkańców
stanu Nowy Jork poprzez duże dystrybucje dojazdowe, programy finansowania
posiłków szkolnych i skrzyń z żywnością, spiżarnie żywnościowe i kuchnie dla ubogich.
Ponadto program zapewnia wsparcie dla rolników i producentów żywności ze stanu,
którzy stracili rynki zbytu dla swoich produktów z powodu pandemii. Zakupy
realizowane przez banki żywności wpłynęły na 4178 gospodarstw rolnych.
Stanowe zabytki oświetlone na pomarańczowo
Stanowe zabytki zostaną oświetlone na pomarańczowo w piątek, 17 września, w
uznaniu Dnia Działań na Rzecz Walki z Głodem i Miesiąca Działań na Rzecz Walki z
Głodem. Stan Nowy Jork już trzeci rok z rzędu podświetla swoje zabytki na
pomarańczowo w celu zwiększenia świadomości problemu głodu. Kolor

pomarańczowy był barwą pierwszych znaczków żywnościowych i jest używany do
reprezentowania świadomości głodu przez organizacje pomocy dla głodujących i
innych.
Stanowe zabytki, które zostaną oświetlone na pomarańczowo w uznaniu Miesiąca
Działań na rzecz Głodu to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Most im. Gubernatora Mario M. Cuomo
Most Kościuszki
Budynek H. Carl McCall uczelni SUNY
Budynek Edukacji Stanowej
Budynek Urzędu Stanu im. Alfreda E. Smitha
Tereny Targów Stanu – wejście główne i centrum Expo
Wodospad Niagara
Brama Międzynarodowego Portu Lotniczego Albany
Grand Central Terminal – wiadukt przy placu Pershinga
Kompleks skoczni olimpijskich w Lake Placid
Most im. Franklina D. Roosevelta w środkowym odcinku rzeki Hudson
MTA LIRR – brama w East End przy stacji kolejowej Penn Station
One World Trade Center

Stan Nowy Jork od dawna angażuje się w walkę z głodem. W ostatnich latach stan
uruchomił kilka przełomowych programów, w tym Council on Hunger and Food Policy,
Vital Brooklyn oraz inicjatywę No Student Goes Hungry, których celem jest walka z
głodem, poprawa dostępu do zdrowej, lokalnie uprawianej żywności oraz dostarczenie
produktów spożywczych ze stanu nowy Jork i napojów do społeczności o słabo
rozwiniętej infrastrukturze.
Rada ds. Walki z Głodem i Polityki Żywnościowej (Council on Hunger and Food Policy)
ma na celu zapewnić decydentom stanowym specjalistyczną wiedzę na temat
sposobów rozwiązywania problemu głodu i poprawy dostępu do zdrowej, lokalnie
uprawianej żywności dla mieszkańców stanu Nowy Jork. Ostatnio praca Rady miała
kluczowe znaczenie podczas tworzenia programu Nourish New York, którego
przedstawiciele przez kilka lat pracowali nad wzmocnieniem więzi i współpracy między
programami zajmującymi się problemem głodu a tymi, którzy produkują i dostarczają
żywność.
Wydarzenia związane z dystrybucją żywności
Ponadto wiele z 10 regionalnych banków żywności w stanie Nowy Jork, każdy na swój
sposób, honoruje trwający obecnie Miesiąc Działań na rzecz Walki z Głodem,
zapewniając mieszkańcom Stanu Nowy Jork doskonałą okazję do zaangażowania się
w obrębie ich własnych społecznościach. Planowane działania obejmują serię
dystrybucji żywności, zbiórki żywności i inne wydarzenia, takie jak Feedmore Western
New York, które promuje oświetlenie lokalnych zabytków, w tym wodospadu Niagara i
wieży Electric Tower. Wiele banków żywności, takich jak Feeding Westchester,
współpracuje również z lokalnymi organizacjami non-profit, organizując w swoich

rejonach osobiste i wirtualne zbiórki pieniędzy. Banki żywności zachęcają również
mieszkańców stanu Nowy Jork do noszenia pomarańczowego koloru w Dniu Działań
na rzecz Walki z Głodem i umieszczania postów w mediach społecznościowych, aby
zwiększyć świadomość tego problemu.
Osoby zainteresowane pozyskiwaniem żywności lub wolontariatem w lokalnym banku
żywności mogą odwiedzić stronę internetową Feeding New York State, aby dowiedzieć
się więcej.
Komisarz stanu ds. rolnictwa, Richard A. Ball, powiedział: „Miesiąc działań na
rzecz walki z głodem to doskonała okazja na podniesienie świadomości braku
bezpieczeństwa żywnościowego w stanie Nowy Jork kontynuowanie naszych starań,
aby uzyskać większy dostęp do żywności dla wszystkich. Władze stanu Nowy Jork
podjęły zdecydowane działania w celu zwalczania braku bezpieczeństwa
żywnościowego, od naszego programu Nourish New York, z powodzeniem łączącego
naszych rolnikami z rodzinami stojącymi w obliczu ciągłego braku bezpieczeństwa
żywnościowego, po nasze wspaniałe sieci banków żywności, które tak ciężko pracują,
aby zapewnić jedzenie na stołach w całym stanie. Dziękuję gubernator Hochul i
władzom ustawodawczym za wspieranie kontynuacji programu Nourish New York,
który wyraźnie wywarł trwały wpływ na naszą społeczność rolników i naszych
sąsiadów, i zachęcam wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do udzielenia
pomocy swoim sąsiadom w tym miesiącu, a także przez cały rok.”
Senator, Michelle Hinchey, powiedziała: „Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork, bez
względu na to, gdzie mieszka lub jakimi środkami finansowymi dysponuje, zasługuje
na dostęp do zdrowej, świeżej żywności. Pandemia COVID-19 i wyzwania
ekonomiczne, które po niej nastąpiły, jeszcze bardziej pogłębiły kryzys głodu w stanie
Nowy Jork, ponieważ więcej rodzin w całym stanie stało się na nowo zależnych od
swoich lokalnych banków żywności. W tym niewyobrażalnie mrocznym momencie,
program Nourish New York stanowi innowacyjne rozwiązanie, aby dostarczyć jedzenie
na stół rodzinom w potrzebie, jednocześnie zapewniając naszym ciężko pracującym
rolnikom – z których wielu walczyło o utrzymanie się na rynku z powodu strat
finansowych związanych z pandemią – nową drogę sprzedaży swoich produktów. Dziś,
dzięki dodatkowej inwestycji w wysokości 25 mln USD, program Nourish New York
może nadal być latarnią wskazującą drogę do pomocy dla mieszkańców stanu Nowy
Jork, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dziękuję gubernator Hochul za podnoszenie
świadomości na temat krytycznego znaczenia Miesiąca Działań na rzecz Walki z
Głodem oraz za podjęcie zdecydowanych kroków w celu zwalczania braku
bezpieczeństwa żywnościowego w naszych społecznościach. Czekam na nasze
dalsze partnerstwo w celu zbudowania bardziej odpornego systemu żywnościowego
dla mieszkańców stanu Nowy Jork w jego każdym wspaniałym zakątku.”
Członek Zgromadzenia, Donna Lupardo, powiedziała: „Pragnę podziękować
gubernator Hochul za zwiększania świadomości o Miesiącu Działań na rzecz Walki z
Głodem w właśnie taki sposób. Dalsze wsparcie dla programu Nourish NY adresuje
problem ciągłego braku bezpieczeństwa żywnościowego, jednocześnie wspierając

naszych rolników, którzy również zmagają się z wyzwaniami. Banki żywności, zbiórki
żywności i centra dystrybucji odgrywają bardzo ważną rolę w pomaganiu rodzinom w
potrzebie. Zaangażowanie naszego sektora rolniczego nie tylko zapewniło potrzebne
dostawy, ale także pomogło zbudować cenne relacje w całym stanie, za co jestem
bardzo wdzięczna.”
Prezes New York Farm Bureau, Dave Fisher, powiedział: „Nourish NY cały czas jest
doskonałą inicjatywą przynoszącą korzyści zarówno rolnikom ze stanu Nowy Jork, jak i
ludziom potrzebującym świeżej żywności produkowanej właśnie tutaj, w naszym
stanie. Dodatkowe fundusze zapewnią łatwy dostęp do lokalnie pozyskiwanej
żywności, w tym produktów mlecznych, i zapewnią ciągłe możliwości rynkowe dla
społeczności rolniczej, gdy nasz stan powraca do równowagi po tym trudnym roku.
New York Farm Bureau docenia ciągłe wsparcie gubernator i przedstawicieli legislatury
stanu dla tego cennego programu.”
Dyrektor Feeding NYS wykonawczy, Dan Egan, powiedział: „Pogram Nourish New
York nadal zapewnia kluczowe wsparcie dla mieszkańców stanu Nowy Jork
zagrożonych problemem głodu. Braki żywieniowe dla mieszkańców stanu Nowy Jork o
niskich dochodach mają znaczące zapasy, a program Nourish New York zapewnia
najwyższej jakości żywność ze stanu, aby rozwiązać ten problem. Nourish New York
połączył rolników, banki żywności i osoby w potrzebie w skuteczny i wydajny program.
Z niecierpliwością czekamy na ewentualną pełną odbudowę sektora rolniczego i
przemysłu spożywczego w stanie Nowy Jork; dalsze wsparcie dla tej odbudowy będzie
miało kluczowe znaczenie.”
Prezydent i Prezes Food Bank For New York City, Leslie Gordon, powiedziała:
„Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z naszymi liderami stanowymi, którzy są
oddani zapewnianiu mieszkańcom stanu Nowy Jork niezbędnych zasobami żywności
w ramach takich programów jak Nourish New York, które nadal wzmacniają naszą
niesamowitą sieć banków żywności i kuchni dla ubogich. Wiemy, że walka z brakiem
bezpieczeństwa żywnościowego w całym naszym stanie opiera się na przywództwie
wybranych urzędników przez cały rok i zapraszamy wszystkich mieszkańców stanu
Nowy Jork do łączenia się i wspierania swoich lokalnych banków żywności w
trwającym Miesiącu Dzień na rzecz Walki z Głodem i przez resztę roku.”
Dyrektor wykonawczy Food Bank of Central New York, Karen Belcher,
powiedziała: „Food Bank of Central New York codziennie podejmuje działania, aby
nakarmić głodujących. Finansowanie przez Nourish New York jest okazją by
kontynuować pomaganie ludziom w naszych społecznościach przez dystrybucję
żywności z nabiału, produktów i innych artykułów rolnych. W ciągu naszej 36-letniej
historii stworzyliśmy silne partnerstwa rolnicze, a inicjatywa Nourish New York
wzmacnia te relacje. Doceniamy ciągłe wsparcie gubernator Kathy Hochul oraz
Departamentu Rolnictwa i Rynków (Department of Agriculture and Markets) stanu
Nowy Jork podczas Miesiąca Działań na rzecz Walki z Głodem, jako że wciągu całego
roku, nadal będziemy kontynuować walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii.”
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