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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SZKOLENIE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 

PRZEMOCY DOMOWEJ DLA PRACOWNIKÓW DEPARTAMENTU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ORAZ BIURA PARKÓW, REKREACJI I OCHRONY ZABYTKÓW  

  
Szkolenie dla pracowników publicznych parków stanowych, kempingów i terenów 

rekreacyjnych na temat rozpoznawania przemocy domowej i sposobów 
podejmowania interwencji  

  
Inicjatywa jest częścią działań stanowych mających na celu dostosowanie usług 
związanych z reagowaniem w przypadkach przemocy domowej do płci i kultury, 

bardziej skoncentrowane na ofiarach i doświadczanej traumie  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że stanowe Biuro ds. Zapobiegania Przemocy 
Domowej (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) opracuje i wdroży 
program szkoleniowy dla pracowników Urzędu ds. Parków, Rekreacji i Ochrony 
Zabytków (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) oraz 
Departamentu Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC). 
Ta współpraca pomiędzy agencjami stanowymi podkreśla znaczenie angażowania i 
szkolenia różnych instytucji w celu łatwiejszego rozpoznawania i reagowania na osoby 
doświadczające przemocy, które potrzebują pomocy, w celu zapewnienia im 
niezbędnego bezpieczeństwa, zasobów i wsparcia.  
  
„Przemoc domowa jest czymś, czemu staram się zapobiegać przez całe moje życie, a 
wraz z moją matką założyłam tymczasowy dom dla ofiar przemocy i ich rodzin”, 
powiedziała Gubernator Hochul. „Jako gubernator, będę kontynuowała kształtowanie 
polityki, która nie tylko zapewni pracownikom stanowym szkolenia, których potrzebują w 
celu łatwiejszego rozpoznawania przypadków przemocy domowej oraz pomocy chronić 
ocalałych, ale pomoże uczynić stan Nowy Jork bezpieczniejszym miejscem dla 
wszystkich mieszkańców”.  
  
OPDV opracuje szkolenie z zamiarem przeprowadzenia go przed wiosną 2022 roku, 
kiedy to wiele stanowych parków, kempingów i terenów rekreacyjnych, które obsługują 
miliony gości rocznie, ponownie otworzy się na sezon. Oprócz zaangażowania nowych 
partnerów stanowych w walkę z przemocą domową i przemocą ze względu na płeć, 
szkolenie to przyczyni się do postępu w zakresie dostosowania systemu świadczenia 
usług w całym stanie Nowy Jork tak, aby był skoncentrowany na ofiarach, odpowiadał 



na doświadczaną traumę i brał pod uwagę uwarunkowania kulturowe wszystkich osób 
będących ofiarami przemocy.  
  
Szkolenie będzie obejmowało dynamikę wszystkich form przemocy ze względu na płeć, 
tak aby pracownicy DEC i OPRHP byli lepiej przygotowani do reagowania na incydenty 
i pomagania osobom, które potrzebują pomocy. Dzięki rozszerzeniu dostępności 
pomocy poza istniejącą sieć tradycyjnych podmiotów działających w tym obszarze, 
osoby, które doświadczają przemocy, będą wiedziały, że mogą uzyskać pomoc w 
dostępie do potrzebnych im zasobów niezależnie od pomocy stanowej lub innego 
systemu wsparcia.  
  
Dyrektor wykonawczy OPDV, Kelli Owens, powiedziała: „Musimy zacząć 
angażować więcej sojuszników w wysiłki na rzecz zapobiegania przemocy ze względu 
na płeć. Wystarczy jedna osoba, aby zmienić życie osoby doświadczającej przemocy. 
Kiedy wszystkie podmioty systemu publicznego zrozumieją wpływ i konsekwencje 
przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych, zwiększamy prawdopodobieństwo, że dana osoba znajdzie 
sposób wyzwolenia się od nadużycia. Dziękuję Gubernator Hochul za jej niezłomne 
zaangażowanie w zapobieganie przemocy domowej oraz za jej przywództwo w 
zapewnianiu ofiarom wsparcia, którego potrzebują”.  
  
Aby walczyć z przemocą domową i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jej ofiarom, 
istnieje pilna potrzeba lepszego zrozumienia zjawiska przemocy we wszystkich 
systemach, kulturowych powiązań przemocy domowej i seksualnej, oraz wyzwań, przed 
jakimi stoją jednostki, zwłaszcza te z marginalizowanych społeczności, w dostępie do 
usług. Podczas planowanych szkoleń zbadamy te wzajemne powiązania i nawiążemy 
współpracę z organizacjami, które w szczególny sposób pomagają osobom z 
najbardziej zagrożonych społeczności i wsłuchują się w ich głos.  
  
Biuro ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków szacuje, że w szkoleniu weźmie udział 
około 450 pracowników, oraz dodatkowo 100 pracowników DEC mających bliski kontakt 
z klientami. Dodatkowo, w celu poznania zasad rozpoznawania oznak przemocy w 
rodzinie podczas interakcji z ludźmi, przeszkoleni zostaną pracownicy Stanowej Policji 
Parkowej, strażnicy ochrony przyrody ze Stanowego Departamentu Ochrony Środowiska 

(ECO) oraz strażnicy leśni. Strażnicy leśni i strażnicy ochrony przyrody ze Stanowego 
Departamentu Ochrony Środowiska (ECO) co roku mają do czynienia z tysiącami 
odwiedzających tereny przyrodnicze na terenie stanu, w tym parki Adirondack i Catskill.  
  
Komisarz ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Szkolenie z Biurem 
ds. Zapobiegania Przemocy Domowej wzmocni działania naszego stanu w reakcji na 
przemoc w rodzinie i przemoc ze względu na płeć oraz wesprze naszą pracę, aby 
każdy czuł się bezpiecznie i komfortowo podczas odwiedzania naszych parków 
stanowych. Wyrażam uznanie dla Gubernator Hochul za jej proaktywne podejście do 
walki z przemocą domową i niezłomne wsparcie dla osób, które jej doświadczyły”.  
  



Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: 
„Gubernator Hochul przez całe życie była zagorzałym orędownikiem pomocy ofiarom 
przemocy domowej. Gubernator, zainspirowana pracą swojej matki z osobami, które 
doznały przemocy domowej, posiada głębokie zrozumienie problemów związanych z 
przemocą domową oraz zasobów i strategii potrzebnych do skutecznej walki z tym 
procederem. W związku z gwałtownym wzrostem liczby incydentów przemocy 
domowej, spowodowanym częściowo pandemią, konieczne jest podniesienie naszych 
kompetencji w zakresie rozpoznawania i zapobiegania takim zdarzeniom. DEC jest 
dumny ze współpracy ze stanowym Biurem ds. Zapobiegania Przemocy Domowej i 
naszymi kolegami z Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, aby lepiej szkolić 
osoby, które regularnie mają kontakt z ludźmi, oraz zapewnić im narzędzia niezbędne 
do rozpoznawania przemocy domowej zanim będzie za późno”.  
  
Biuro ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków nadzoruje ponad 250 pojedynczych 
parków, miejsc historycznych, szlaków rekreacyjnych i przystani dla łodzi, które rocznie 
odwiedza 78 milionów osób. Odwiedź stronę parks.ny.gov, aby uzyskać więcej 
informacji.  
  
Departament Ochrony Środowiska zarządza i nadzoruje prawie pięć milionów akrów 
terenów publicznych. DEC zarządza 52 polami kempingowymi i pięcioma miejscami 
piknikowymi w rezerwatach leśnych Adirondack i Catskill, które zapewniają szeroki 
wachlarz atrakcji dla odwiedzających.  
  
Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej jest jedyną w kraju agencją państwową 
szczebla wykonawczego zajmującą się problemem przemocy w rodzinie. Stanowa 
infolinia dla ofiar przemocy domowej i seksualnej jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu: 800-942-6906 (połączenie telefoniczne), 844-997-2121 (SMS) lub 
@opdv.ny.gov (czat). W ubiegłym roku stanowe i lokalne infolinie odebrały ponad 
250 000 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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