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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI 
PRZEMOCY DOMOWEJ W STANIE NOWY JORK I URUCHAMIA AMBITNE, 

NOWATORSKIE INICJATYWY MAJĄCE NA CELU POMOC OFIAROM PRZEMOCY 
DOMOWEJ  

  
Gubernator ogłasza przyznanie dotacji w wysokości 6,5 mln USD zarządzanych 

przez stanowy Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin, aby zapewnić lepsze wsparcie 
ofiarom przemocy domowej i promować inicjatywy prewencyjne  

  
Władze stanowego Urzędu ds. Zapobiegania Przemocy Domowej, nadzorujące 

kampanię na rzecz zwiększenia świadomości społecznej o przemocy domowej i 
wykorzystaniu technologii, będą gospodarzem nadchodzącej dyskusji panelowej 

z udziałem czołowych ekspertów  
  

Gubernator Hochul zarządza podświetlenie zabytków stanowych na fioletowo 
dziś wieczorem, aby zaznaczyć rozpoczęcie Miesiąca Świadomości Przemocy 

Domowej  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj październik Miesiącem Świadomości 
Przemocy Domowej i poinformowała o przyznaniu 6,5 mln USD dofinansowania, które 
pozwoli licencjonowanym przez stan usługodawcom zaoferować ofiarom przemocy 
domowej i ich rodzinom formy pomocy i wsparcia, zamiast polegać na usługach 
opartych na schroniskach, a także wzmocnić programy prewencyjne. Ponadto 
gubernator Hochul ogłosiła uruchomienie nowej kampanii informacyjnej na temat 
bezpieczeństwa i innowacji technologicznych dla osób które doświadczyły przemocy 
domowej, koordynowanej przez stanowe Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej 
(Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) i podkreśli rolę technologii w 
zapobieganiu przemocy .  
  
„Doszliśmy tak daleko od czasu, gdy moja mama opowiadała się za osobami, które 
doświadczyły przemocy domowej, ale nasza misja, aby położyć kres nadużyciom i 
cierpieniu, które zbyt wielu musi znosić, jest daleka od zakończenia”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Nasze systemy muszą ewoluować, a my będziemy kontynuować 
oferowanie innowacyjnych rozwiązań, aby zaspokoić potrzeby osób ocalałych i ich 
rodzin, gdziekolwiek się znajdują.”  
  
Zarządzany przez stanowy Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin program o wartości 6,5 
mln USD zapewni wsparcie dla dwóch inicjatyw:  



  

• 4,8 mln dla 79 usługodawców w całym stanie w celu zapewnienia mieszkań dla 
osób, które przeżyły przemoc domową.  

• 1,7 mln USD dla pięciu organizacji non-profit, które oferują programy 
zapobiegania przemocy domowej. Każdy z tych programów otrzyma 342 380 
USD: Retreat, Inc. w East Hampton, New York City Gay and Lesbian Anti-
Violence Project, Unity House of Troy, Vera House w Syracuse oraz Family 
Justice Center z hrabstwa Erie.  

  
Gubernator Hochul zarządziła również podświetlenie następujących zabytków 
stanowych na fioletowo dziś wieczorem, aby upamiętnić rozpoczęcie Miesiąca 
Świadomości Przemocy Domowej.  
  

• One World Trade Center  

• Grand Central Terminal – wiadukt przy placu Pershinga  

• MTA LIRR – brama w East End przy stacji kolejowej Penn Station  

• Most im. Gubernatora Mario M. Cuomo  

• Most Kościuszki  
• Most Franklina D. Roosevelta na środkowym odcinku rzeki Hudson  

• Budynek Uniwersytetu SUNY im. H. Carla McCalla  

• Budynek Edukacji Stanowej  
• Budynek Urzędu Stanu im. Alfreda E. Smitha  

• Brama Międzynarodowego Portu Lotniczego Albany  

• Kompleks skoczni olimpijskich w Lake Placid  

• Brama Główna i Centrum Expo na terenie Targów Stanowych  

• Wodospad Niagara  

  
Nowa kampania OPDV w mediach społecznościowych będzie podkreślać związek 

technologii z przemocą domową i szerzyć świadomość na temat form nadużyć 
wspomaganych przez technologie. Podczas gdy technologia zapewnia osobom, które 
doświadczyły przemocy, dostęp do informacji, planowanie bezpieczeństwa i pozwala 
im łączyć się z systemami wsparcia, agresywni partnerzy wykorzystują ją do 
wyrządzania dalszych szkód swoim bliskim. Oprócz kampanii na Twitterze 
(@NYSOPDV), Facebooku (@NYSdomesticviolence) i Instagramie 
(@nysopdv), agencja będzie sponsorem dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli 
Facebooka, Apple, Norton LifeLock i ekspertów akademickich w celu omówienia 
pojawiających się zagrożeń związanych z nadużyciami z użyciem technologii, a także 
mobilnego rzecznictwa i innych innowacji mających na celu pomoc osobom, które 
doświadczały przemocy.  
  
Zaplanowana na środę, 20 października, dyskusja o zachowaniu równowagi między 
innowacjami technologicznymi a bezpieczeństwem w kontekście przemocy 
uwarunkowanej płcią (Balancing Technology Innovation and Safety in the Context of 
Gender-Based Violence), jest skierowana do usługodawców, rzeczników i 
profesjonalistów zajmujących się pomocą ofiarom przemocy. Jeszcze w tym miesiącu 
OPDV wyda również nową publikację, która ma pomóc osobom które doświadczyły 
przemocy i rzecznikom zrozumieć nadużycia wspomagane technologią oraz 

https://ocfs.ny.gov/programs/domestic-violence/assets/docs/FVPSA-ARP-DVPI-Award-List-2021.pdf
http://www.opdv.ny.gov/


dostarczyć konkretnych narzędzi i kroków w celu ochrony prywatności i 
bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Agencja uruchomiła również swoją nową stronę 
internetową.  
  
Komisarz Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin, Sheila J. Poole, powiedziała: 
„Nasza agencja z dumą zarządza tymi federalnymi pieniędzmi z dotacji, aby umożliwić 
usługodawcom finansowanie konkretnych potrzeb osób, które doświadczyły przemocy 
domowej, dając im środki do uzyskania bezpiecznego zakwaterowania. Wiemy, że 
zapewnienie rodzinom wsparcia i zasobów jest podstawą do zapobiegania przemocy 
domowej w pierwszej kolejności.”  
  
Dyrektor wykonawcza Urzędu Zapobiegania Przemocy Domowej, Kelli Owens, 
powiedziała: „Miesiąc Świadomości Przemocy Domowej podkreśla rzeczywistość, z 
którą ofiary i osoby, które doświadczyły przemocy, muszą mierzyć się przez cały rok i 
daje im poczucie, że nie są same. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, technologia 
odgrywa ważną rolę w tym, jak ofiary i osoby, które doświadczyły przemocy uzyskują 
dostęp do usług związanych z przemocą domową. W październiku zwiększamy 
świadomość znaczenia technologii w przekształcaniu i unowocześnianiu usług 
świadczonych na rzecz osób, które doświadczył przemocy w całym stanie. Jesteśmy 
dozgonnie wdzięczni gubernator Hochul za jej wieloletnie zaangażowanie i 
przywództwo w tej ważnej kwestii.”  
  
Dyrektor Biura Pomocy Ofiarom, Elizabeth Cronin, powiedziała: „Jesteśmy bardzo 
dumni z pracy, którą wykonujemy w OVS, aby zapewnić, że ofiary przestępstw 
otrzymują wsparcie, którego potrzebują i zagwarantować, że osoby które doświadczyły 
przemocy domowej mają potrzebne im zasoby umożliwiające znalezienie 
bezpieczeństwa i rozwój. Wyrażam uznanie dla moich kolegów z agencji stanowych za 
ich pracę i gubernator Hochul za jej silne przywództwo i rzecznictwo w imieniu 
wszystkich ofiar i osób, które doświadczyły przemocy oraz ich rodzin.”  
  
Infolinia dla ofiar przemocy domowej i seksualnej w stanie Nowy Jork jest dostępna 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: 800-942-6906 (połączenie), 844-997-2121 ( SMS) 
lub @opdv.ny.gov (czat). W ubiegłym roku stanowe i lokalne infolinie odebrały 252 535 
telefonów z prośbą o pomoc.  
  
Urząd ds. Usług dla Ofiar (Office of Victim Services) finansuje również sieć ponad 212 
programów lokalnych, które świadczą bezpośrednie usługi dla ofiar przestępstw i ich 
rodzin. Programy te pomagają również każdej ofierze przestępstwa ubiegać się o 
odszkodowanie i inną pomoc od agencji, co stanowi ważne wsparcie dla osób, które 
nie mają innych zasobów.  
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