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GUBERNATOR HOCHUL I BURMISTRZ DE BLASIO OGŁASZAJĄ PRZYZNANIE 27 
MLN USD NA POMOC DLA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O 

NIEUREGULOWANYM STATUSIE IMIGRACYJNYM PO PRZEJŚCIU HURAGANU 
IDA  

  
Wybranie organizacji społecznych działających na obszarach dotkniętych 

skutkami katastrofy w celu udzielenia pomocy osobom o nieuregulowanym 
statusie imigracyjnym, które ucierpiały w wyniku huraganu  

  
Wybrane organizacje non-profit będą pracować bezpośrednio z mieszkańcami, 

którzy nie kwalifikują się do otrzymania pomocy od FEMA  
  

Program zostanie uruchomiony 27 września – mieszkańcy powinni zadzwonić na 
infolinię ONA pod numer 1-800-566-7636, aby uzyskać informacje gdzie złożyć 

wniosek  
  
Gubernator Kathy Hochul i Burmistrz Bill de Blasio ogłosili dziś przeznaczenie 27 mln 
USD na pomoc dla osób o nieuregulowanym statusie imigracyjnym, które ucierpiały w 
wyniku burz i powodzi spowodowanych przez huragan Ida. Fundusze te zostaną 
rozdzielone w formie dotacje wśród grupy organizacji społecznych i przekazane na 
rzecz mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy nie kwalifikują się do otrzymania pomocy w 
usuwaniu skutków huraganu w ramach programu pomocy indywidualnej FEMA (FEMA 
Individual Assistance Program) lub w inny sposób.  
  
„Kiedy zobaczyłam zniszczenia po huraganie Ida, zobowiązałam się, że zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc dotkniętym społecznościom w odbudowie, a to 
finansowanie jest spełnieniem tej obietnicy”, powiedziała Gubernator Hochul. „Dzięki 
tym środkom przeznaczonym dla mieszkańców stanu Nowy Jork o nieuregulowanym 
statusie imigracyjnym, którzy nie kwalifikują się do pomocy ze strony FEMA lub innych 
lokalnych organizacji, możemy uzupełnić braki w systemie wsparcia i pomóc osobom w 
potrzebie. Zachęcam uprawnionych mieszkańców stanu Nowy Jork do składania 
wniosków o dofinansowanie, którego potrzebują na odbudowę”.  
  

„Zapewnimy mieszkańcom stanu Nowy Jork dostęp do pomocy, której potrzebują, aby 
wrócić do normalności po katastrofalnym w skutkach huraganie Ida”, powiedział 
Burmistrz Bill de Blasio. „Niezależnie od statusu danej osoby, zapewnimy wsparcie 
dla ofiar kryzysu klimatycznego i jesteśmy do dyspozycji, aby na każdym kroku udzielić 
im pomocy”.  
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Program ten jest zarządzany przez Stanowe Biuro dla Nowoprzybyłych Amerykanów 
(New York State Office for New Americans, ONA) i będzie skierowany do osób o 
nieuregulowanym statusie imigracyjnym mieszkających się w hrabstwach wskazanych 
w prezydenckim ogłoszeniu o stanie klęski żywiołowej i zakwalifikowanych do programu 
pomocy indywidualnej, m.in. w Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Suffolk, 
Westchester i Rockland. Wybrana grupa organizacji non-profit będzie udzielać 
informacji, pomocy i wsparcia mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku huraganu. 
 
Dzisiejsze ogłoszenie zwiększa zaangażowanie administracji stanowej i miejskiej we 
wspieranie tych organizacji non-profit we wspólnych wysiłkach na rzecz udzielenia 
pomocy.  
  
Pomocą służą następujące organizacje:  
·       Bronx – Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, Bronx, 
NY 10455  
·       Brooklyn – Chinese American Planning Council, 4101 8th Ave, 4th Floor, 
Brooklyn, NY 11232  
·       Queens – MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355  
·       Queens – Make the Road, 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372  
·       Staten Island – Make the Road, 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 
10302  
·       Nassau – Economic Opportunity Commission of Nassau County, 134 Jackson 
Street, Hempstead, NY 11550  
·       Suffolk – Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  
·       Westchester & Rockland – NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 
10549  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Rossana Rosado, powiedziała: „Huragan Ida zniszczył 
domy i dorobek życia tak wielu osób, a w szczególności dotknął społeczność 
imigrantów. Pod przewodnictwem Gubernator Hochul Stanowe Biuro dla 
Nowoprzybyłych Amerykanów jest gotowe do wykorzystania naszych zasobów, aby 
pomóc wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork o nieuregulowanym statusie 
imigracyjnym w uzyskaniu tak bardzo potrzebnej teraz pomocy na cele odbudowy”. 
  
Kierownik Departamentu Usług Finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: 
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork o nieuregulowanym statusie imigracyjnym są istotną 
częścią tkanki, która wzmacnia nasze społeczności, i bardo pomogli oni w przetrwaniu 
tej pandemii. Wyrażam uznanie dla Gubernator Hochul za zapewnienie środków 
finansowych i pomocy wszystkim osobom dotkniętym skutkami huraganu Ida. 
Pracownicy Departamentu Usług Finansowych (DFS) włączyli się w początkowe 
działania i na własne oczy przekonali się, że przekazane dziś fundusze pomogą w 
zapewnieniu kluczowej pomocy finansowej, która umożliwi członkom poszkodowanych 
społeczności powrót do życia”. 
  
Członkini Zgromadzenia, Catalina Cruz, powiedziała: „Wiele osób w naszej 



społeczności straciło wszystko w katastrofalnych powodziach spowodowanych przez 
huragan Ida. W samym tylko naszym biurze musieliśmy powiedzieć ponad 25 rodzinom, 
że nie mamy żadnych środków, aby pomóc im w potrzebie. Rząd federalny musi 
zapewnić te same środki dostępne dla obywateli wszystkim, którzy zostali dotknięci 
skutkami żywiołu, w tym naszym sąsiadom, którzy nie kwalifikowali się ze względu na 
posiadany status imigracyjny. Jestem bardzo wdzięczna Gubernator Hochul za 
ustanowienie Funduszu pomocy osobom wykluczonym poszkodowanym w wyniku 
huraganu Ida (Ida Relief Fund), ponieważ zapewnia on bardzo potrzebne narzędzie 
humanitarne wspierające naszych najbardziej narażonych sąsiadów, którzy bez tej 
pomocy nie mieliby absolutnie żadnego wsparcia”. 
  
Współpracujące organizacje non-profit rozpoczną udzielanie pomocy i przyjmowanie 
wniosków w poniedziałek 27 września 2021 roku. Okres składania wniosków zostanie 
zakończony w piątek 26 listopada 2021 r. Aby zakwalifikować się do tego programu, 
wnioskodawcy nie mogą: a) kwalifikować się do pomocy FEMA oraz b) mieć w swoim 
gospodarstwie domowym osoby, która kwalifikuje się do pomocy.  
  
Aby uzyskać pomoc, mieszkańcy którzy ucierpieli w wyniku żywiołu powinni zadzwonić 
na infolinię ONA pod numer 1-800-566-7636 w godzinach od 9:00 do 20:00, od 
poniedziałku do piątku, lub odwiedzić współpracujące organizacje non-profit od 27 
września. Pomoc na infolinii jest dostępna w ponad 200 językach.  
  
Wcześniej Gubernator Hochul ogłosiła uruchomienie nowej strony internetowej dla 
poszkodowanych w wyniku huraganu mieszkańców stanu Nowy Jork, która jest 
dostępna pod adresem ny.gov/Ida. Strona ta dostarcza informacje o dostępnych 
programach pomocowych oraz o dostępnych miejscach tymczasowego zakwaterowania 
i punktach, w których można otrzymać żywność. Informacje na stronie będą 
aktualizowane w miarę udostępniania kolejnych zasobów dla mieszkańców.  
  
Powołane do życia w 2012 roku Biuro dla Nowych Amerykanów w stanie Nowy Jork 
(New York State Office for New Americans, ONA) jest pierwszym w kraju ustawowo 
utworzonym biurem obsługi imigrantów. ONA pomaga wszystkim nowym Amerykanom 
w dostępie i poruszaniu się po różnych bezpłatnych usługach i wspiera ich poprzez 
swoją ogólnostanową sieć lokalnych usługodawców.  
  
Dyrektor Catholic Charities of New York, Jego Eminencja Kevin Sullivan, 
powiedział: „Następstwa nagłych wypadków i katastrof są trudne do opanowania przez 
osoby bezpośrednio lub pośrednio nimi dotknięte, zwłaszcza te, które należą do 
najbardziej narażonych grup społecznych. Organizacja charytatywna Catholic Charities 
jest gotowa do udzielenia wsparcia i pomocy tym, którzy ucierpieli w wyniku huraganu 
Ida i dziękujemy Gubernator Hochul i administracji stanu Nowy Jork za środki i 
zaangażowanie, aby było to możliwe”.  
 
Dyrektor Neighbors Link, Carola Otero Bracco, powiedziała: „Jest niezwykle ważne, 
aby ludzie na terenach dotkniętych skutkami huraganu otrzymali potrzebną im pomoc 
bez względu na status imigracyjny, sytuację mieszkaniową czy możliwość opłacenia 
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ubezpieczenia. Wiele osób o nieuregulowanym statusie imigracyjnym pracuje w 
sektorze podstawowych usług publicznych i odgrywa kluczową rolę w naszej 
gospodarce, ale często są wykluczani z większości form pomocy rządowej. Organizacja 
Neighbors Link jest wdzięczna Gubernator Hochul za opiekę nad tymi, którzy nie 
kwalifikują się do wsparcia w ramach innych programów pomocy finansowej i nie 
możemy się doczekać na uruchomienie planu pomocy dla ofiar huraganu”. 
  
Prezes i Dyrektor Chinese-American Planning Council, Inc., Wayne Ho, 
powiedział: „Organizacja Chinese-American Planning Council jest dumna, że może 
współpracować z władzami stanu Nowy Jork w celu zapewnienia pomocy osobom o 
nieuregulowanym statusie imigracyjnym, które ucierpiały w wyniku huraganu Ida. Wiele 
osób i rodzin o nieuregulowanym statusie imigracyjnym nie kwalifikuje się do pomocy 
FEMA. Cieszymy się, że stworzona zostania dla nich ta nowa możliwość, aby pomóc im 
stanąć na nogi w tym trudnym okresie”.  
  
Dyrektor organizacji Make the Road, Theo Oshiro, powiedział: „Powódź będąca 
skutkiem huraganu Ida zdewastowała nasze społeczności, powodując ogromne szkody 
w domach wielu najbardziej wrażliwych mieszkańców stanu Nowy Jork. Dziękujemy 
Gubernator Hochul za podjęcie kroku w celu zapewnienia kluczowej pomocy dla 
imigrantów wykluczonych z federalnej pomocy w przypadku katastrofy. Dzięki temu 
funduszowi sąsiedzi i bliscy, którzy bardzo potrzebują pomocy, będą mogli zacząć 
remontować swoje domy i na nowo wrócić do życia”. 
  
Dyrektor Economic Opportunity Commission od Nassau County, Eric Poulson, 
powiedział: „Economic Opportunity Commission of Nassau County, Inc. od początku 
swojego istnienia wiedzie prym wśród organizacji pomagających osobom o niskich 
dochodach w hrabstwie Nassau. Osoby o nieuregulowanym statusie imigracyjnym są 
szczególnie narażone na skutki klęsk żywiołowych i muszą stawić czoła wyzwaniom 
związanym z nieotrzymaniem pomocy w usuwaniu skutków huraganu, podczas gdy 
nadal muszą zaspokajać swoje podstawowe potrzeby mieszkaniowe oraz potrzeby 
związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem swojej rodziny. Ta pomoc ma na celu 
wyrównanie szans dla naszych najbardziej pozbawionych praw obywatelskich 
mieszkańców”.  
  
Dyrektor MinKwon Center for Community Action, John Park, powiedział: 
„MinKwon Center for Community Action jest dumne, że może być partnerem w tej 
ważnej inicjatywie mającej na celu zapewnienie zasobów dla osób o nieuregulowanym 
statusie imigracyjnym, które zostały dotknięte skutkami huraganu Ida. Wiele z tych 
osób, które często mieszkają w przeludnionych, wynajmowanych suterenach, poniosło 
znaczne straty, gdy systemy kanalizacyjne i odwadniające zostały zniszczone przez 
wody powodziowe wywołane przez huragan Ida. W sytuacji, gdy prawo federalne 
zabrania gospodarstwom domowym o nieuregulowanym statusie imigracyjnym, w tym 
młodym nielegalnym imigrantom (tzw. DREAMers), otrzymywania bezpośrednich 
funduszy pomocowych FEMA w przypadku klęsk żywiołowych, jesteśmy wdzięczni za 
ogłoszenie przez Gubernator Hochul i Burmistrza de Blasio tego potrzebnego narzędzia 
i pokazanie, że nasi sąsiedzi, niezależnie od ich statusu imigracyjnego, nie powinni być 



okrutnie pozbawiani pomocy w przypadku katastrof naturalnych lub pandemii, ale 
traktowani jak wartościowe istoty ludzkie, którymi wszyscy jesteśmy”. 
 
Wszyscy imigranci potrzebujący pomocy lub osoby, które chcą się skontaktować się z 
administratorami programów ONA, proszone są o kontakt z infolinią Biura dla Nowych 
Amerykanów pod numerem 1-800-566-7636 od 9:00 do 20:00, od poniedziałku do 
piątku. Wszystkie rozmowy telefoniczne są traktowane jako poufne. Pomoc jest 
dostępna w ponad 200 językach. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie https://dos.ny.gov/office-new-americans lub śledzić ONA na Twitterze pod 
adresem @NYSNewAmericans lub na Facebooku pod 
adresem https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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