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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 33 MLN USD FUNDUSZY
FEDERALNYCH NA WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI NONPROFIT ZAGROŻONYCH WYSOKIM RYZYKIEM TERRORYZMU
Fundusze pomogą organizacjom non-profit wzmocnić bezpieczeństwo obiektów
i ogólną gotowość
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie ponad 33 mln USD z funduszy
federalnych na wsparcie działań 198 organizacji non-profit stojących w obliczu
podwyższonego ryzyka terroryzmu. Pozwolą one organizacjom non-profit wzmocnić
bezpieczeństwo swoich obiektów, jak również zwiększyć ich ogólną gotowość.
Fundusze te, zapewnione przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) w ramach programu dotacji na
rzecz bezpieczeństwa dla organizacji non-profit (Nonprofit Security Grant Program), są
przyznawane władzom stanu Nowy Jork w ramach dwóch oddzielnych dotacji.
Organizacje z obszaru metropolitalnego stanu Nowy Jork otrzymają 27 mln USD, a
organizacje z pozostałej części stanu otrzymają 6,4 mln USD. Dotacje FEMA
uzupełniają dodatkowe fundusze stanowe w wysokości 25 mln USD, ogłoszone
niedawno przez gubernator Hochul dla organizacji non-profit w stanie Nowy Jork w
celu wzmocnienia bezpieczeństwa i zwiększenia gotowości na przestępstwa
motywowane nienawiścią i związane z nimi ataki.
„Przestępstwa motywowane nienawiścią nadal nękają społeczności organizacji nonprofit, a te fundusze mają na celu pomóc wzmocnić ich bezpieczeństwo przed osobami
i grupami, które mają problem z zaakceptowaniem faktu, że nasza różnorodność jest
tym, co czyni stan Nowy Jork silniejszym”, powiedziała gubernator Hochul. „Ci,
którzy popełniają przestępstwa motywowane nienawiścią nigdy z nami nie wygrają i nie
podzielą nas. Stan Nowy Jork jest najbardziej zróżnicowanym stanem w narodzie,
jednym z naszych najlepszych atrybutów i musimy nadal pomagać tym organizacjom
chronić się, aby mogły rozkwitać i nadal służyć swoim społecznościom.”
W całym kraju, łącznie 180 mln USD jest przekazywane za pośrednictwem programu
dotacji na rzecz bezpieczeństwa organizacji non-profit w roku budżetowym 2021. Z tej
kwoty 90 mln USD zostało udostępnione organizacjom non-profit znajdującym się w
jednym z obszarów miejskich wysokiego ryzyka wyznaczonych w ramach inicjatywy na
rzecz bezpieczeństwa obszarów miejskich (Urban Area Security Initiative, UASI).

Pozostałe 90 mln USD zostało zarezerwowane dla jurysdykcji znajdujących się poza
obszarami wyznaczonymi przez UASI.
Dopuszczalne koszty obejmują:
• Planowanie, w tym plany zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa, plany ciągłości
operacji i plany reagowania
• Sprzęt, taki jak urządzenia zwiększające bezpieczeństwo fizyczne oraz systemy
inspekcji i kontroli bezpieczeństwa
• Szkolenie, w tym szkolenie w zakresie obrony przed aktami przemocy z użyciem
broni palnej oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników,
członków lub kongregacji
• Ćwiczenia z zakresu reagowania
• Zatrudnienie personelu ochrony

W stanie Nowy Jork obszarem miejskim wysokiego ryzyka wyznaczonym przez UASI
jest obszar metropolitalny miasta Nowy Jork. Składa się on z miasta Nowy Jork oraz
hrabstw Westchester, Nassau i Suffolk. W 2021 r. stan Nowy Jork jest liderem w kraju
zarówno pod względem całkowitego finansowania, jak i liczby laureatów w obszarze
wyznaczonym przez UASI. Łącznie przyznano 182 nagrody UASI dla 158 odrębnych
organizacji non-profit, na łączną kwotę 27 mln USD.
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of
Homeland Security and Emergency Services) stanu Nowy Jork zarządza tymi
programami w ścisłej współpracy z lokalnymi interesariuszami. Łącznie przyznano 230
nagród 198 organizacjom, ponieważ niektóre z nich prowadzą wiele lokalizacji.
To finansowanie federalne wzmocni bieżące działania prowadzone przez gubernator
Hochul w celu zapewnienia, że szkoły niepubliczne i ośrodki kultury, w tym instytucje
oparte na religii, mają zasoby, których potrzebują do ochrony przed zagrożeniem
przestępstwami z nienawiści.
Reprezentantka, Grace Meng, powiedziała: „W Kongresie z dumą broniłam
programu dotacji na rzecz bezpieczeństwa organizacji non-profit i pomogłam
zwiększyć fundusze na tę ważną inicjatywę. Jak już mówiłam, nigdy nie wolno nam
spychać bezpieczeństwa na drugi plan. Musi być ono zawsze najważniejszym
priorytetem, a te kluczowe fundusze przyczynią się w znacznym stopniu do
wzmocnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów typu non-profit. Z niecierpliwością
czekam na dalszą walkę o jeszcze większe fundusze.”

Reprezentant, Adriano Espaillat, powiedział: „W ciągu 285 dni od 6 stycznia
nauczyliśmy się, że po prostu nie możemy brać niczego za pewnik – zwłaszcza jeśli
chodzi o bezpieczeństwo naszych najbardziej kluczowych instytucji. Żyjemy w nowym
świecie, a nasze społeczności stoją w obliczu niespotykanych wcześniej zagrożeń ze
strony tych, którzy chcą siać chaos i zaburzać strukturę naszych dzielnic. Wyrażam
uznanie dla gubernator Hochul za dzisiejsze ogłoszenie przyznające te istotne
fundusze na zapewnienie naszym organizacjom non-profit zasobów, których
potrzebują, aby wzmocnić bezpieczeństwo swoich obiektów, dzięki czemu będą w
stanie przygotować się, zareagować i odbudować po każdym kryzysie i zapewnić
bezpieczeństwo naszym społecznościom.”
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy
Jork zapewnia przywództwo, koordynację i wsparcie dla działań mających na celu
zapobieganie, ochronę przed, przygotowanie, reagowanie i odbudowę po terroryzmie i
innych katastrofach spowodowanych przez człowieka i klęskach żywiołowych,
zagrożeniach, pożarach i innych sytuacjach kryzysowych. Więcej informacji znajduje
się na stronie DHSES na Facebooku, profilu @NYSDHSES na Twitterze
czy Instagramie, a także na stronie internetowej dhses.ny.gov.
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