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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 25 MLN USD NA BEZPŁATNĄ 
POMOC PRAWNĄ DLA BORYKAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMAMI LOKATORÓW  

  
Rozszerzenie dostępu do usług prawnych w całym stanie Nowy Jork  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj listę dostawców usług prawnych, którzy 
otrzymają część z 25 mln USD z funduszy federalnych, aby zapewnić bezpłatną 
pomoc prawną i kompleksowe usługi w zakresie stabilizacji mieszkaniowej. 
Dofinansowane podmioty wykorzystają te środki, aby pomóc najemcom uniknąć 
eksmisji w obszarach stanu poza miastem Nowy Jork, w których nie ma dostępu do 
bezpłatnej pomocy prawnej, aby zaspokoić potrzeby tych najemców. Pomoc prawna 
ma na celu pomoc zarówno najemcom, jak i wynajmującym w rozwiązywaniu sporów 
związanych z czynszem oraz utrzymanie stabilności mieszkaniowej najemców.  
  

„Pandemia zebrała ogromne żniwo ekonomiczne wśród mieszkańców stanu Nowy 
Jork, a my podjęliśmy zdecydowane kroki, aby zapewnić pomoc w wynajmie i ulgi dla 
tych, którzy zmagają się z problemami”, powiedziała Gubernator Hochul. „Te sześć 
organizacji od dawna wykonuje kluczową pracę polegającą na świadczeniu usług 
prawnych dla znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkańców stanu Nowy Jork i 
jesteśmy dumni, że możemy z nimi współpracować, aby rozszerzyć ich możliwości 
pomocy lokatorom w całym stanie”.  
  
Wśród beneficjentów są następujące podmioty:  

  

• Legal Aid Society of Northeastern New York, które otrzymało 4 076 178 USD 
na obsługę regionu Capital Region i części regionu North Country;  

• Legal Aid Society of Mid-New York, które otrzymało 3 998 452 USD na 
obsługę Southern Tier, Mohawk Valley, Central New York i części North 
Country;  

• Legal Assistance of Western New York, które otrzymało 4 515 111 USD na 
obsługę regionu Finger Lakes i zachodniej części regionu Western New York;  

• Neighborhood Legal Services, które otrzymało 3 585 677 USD na obsługę 
części regionu Western New York;  

• Legal Services of the Hudson Valley, które otrzymało 5 591 018 USD na 
obsługę regionu Hudson Valley;  

• Nassau/Suffolk Law Services Committee Inc., które otrzymało 3 233 564 
USD na obsługę Long Island.  
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Każdy świadczeniodawca ma duże doświadczenie w pracy z grupami znajdującymi się 
w trudnej sytuacji i jest łatwo dostępny dla najemców w regionach, które w których 
świadczy swoje usługi. Dodatkowo, wybrani świadczeniodawcy będą współpracować z 
innymi lokalnymi organizacjami, aby zapewnić szeroką dostępność usług dla 
najbardziej potrzebujących we wszystkich regionach stanu poza miastem Nowy Jork.  

  

Barbara C. Guinn, zastępca komisarza wykonawczego stanowego Biura Pomocy 
Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością, które zarządza dotacjami na 
pomoc prawną, powiedziała: „To finansowanie znacznie rozszerzy bezpłatną pomoc 
prawną dla lokatorów, aby pomóc im uniknąć eksmisji i pozostać w swoich 
mieszkaniach. Jesteśmy wdzięczni dostawcom usług prawnych, którzy współpracują z 
administracją stanową w celu wspierania stabilności mieszkaniowej w społecznościach 
w całym stanie. Zdecydowane działania Gubernator Hochul niewątpliwie pomogą wielu 
mieszkańcom stanu Nowy Jork skutecznie rozwiązać spory z właścicielami mieszkań i 
pozostać w swoich domach”.  
  
Członkini Zgromadzenia Latoya Joyner powiedziała: „Najemcy mogą zostać 
poddani postępowaniu eksmisyjnemu, które może kosztować ich utratę mieszkania, 
pracy, dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz dobrostanu psychicznego i 
fizycznego. Dostęp do porad prawnych ma kluczowe znaczenie dla rodzin, którym 
grozi eksmisja, i jest świetną inwestycją w rozszerzanie sprawiedliwości gospodarczej 
dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. Dziękuję Gubernator Hochul za 
wsparcie tej inicjatywy”.  

  
Dyrektor wykonawczy Legal Aid Society of Northeastern New York, Lillian Moy, 
powiedziała: „Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że OTDA przyznała te fundusze 
dostępne w ramach Programu pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie 
mieszkań (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) Legal Aid Society of 
Northeastern New York i innych dostawców usług prawnych w celu zapewnienia 
bardzo potrzebnej reprezentacji lokatorów w każdym hrabstwie w regionie 
Northeastern Newy York. Zależy nam na zapobieganiu bezdomności i zapewnieniu 
stabilności mieszkaniowej po pandemii”.  
  
Kenneth Perri, dyrektor wykonawczy Legal Aid of Western New York, powiedział: 
„W związku z nadchodzącym wygaśnięciem moratorium na eksmisje 15 stycznia 2022 
roku, to przyznanie finansowania przez Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością dla LawNY pozwala nam rozszerzyć nasze usługi dla najemców 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy bez reprezentacji przez 
adwokata mogliby być zagrożeni eksmisją i potencjalną bezdomnością. Najemcy w 13 
hrabstwach będą mogli być lepiej obsługiwani przez nasze biura w Bath, Elmira, 
Geneva, Ithaca, Jamestown i Olean. W imieniu swoim, pracowników i zarządu LawNY 
oraz, co najważniejsze, klientów, którym służymy, wyrażam wdzięczność OTDA za 
umożliwienie nam rozszerzenia naszych usług dla naszych społeczności w tym 
wyjątkowym czasie”.  
  



Dyrektor wykonawczy Legal Services of the Hudson Valley, Rachel Halperin, 
powiedziała: „Jesteśmy wdzięczni Gubernatorowi za te fundusze i zapewnienie, że 
lokatorzy mają możliwość dochodzenia swoich praw, zanim prawo tak podstawowe jak 
prawo do miejsca zamieszkania zostanie utracone. Fundusze te umożliwią nam 
rozszerzenie dostępu do usług prawnych w całym naszym regionie i stanie Nowy Jork 
oraz dalszą pomoc potrzebującym społecznościom w odbudowie po długotrwałych 
skutkach pandemii”.  
  
Dyrektor wykonawcza Nassau/Suffolk Law Services Committee, Inc., Victoria 
Osk, powiedziała: „Nassau/Suffolk Law Services jest niezmiernie wdzięczna za 
możliwość lepszego służenia dużej liczbie lokatorów z Long Island, którym grozi 
eksmisja w następstwie pandemii, w celu zapobieżenia nowej fali bezdomności w 
naszym regionie”.  
  
Dyrektor wykonawcza Neighborhood Legal Services, Inc., Lauren Breen, 
powiedziała: „Neighborhood Legal Services i nasi partnerzy oferujący wsparcie 
prawne w regionie Western New York są niezwykle wdzięczni za to kluczowe 
finansowanie OTDA, które zapewnia bardzo potrzebny dostęp do usług prawnych w 
celu zapobiegania bezdomności wśród osób i rodzin zamieszkujących stan Nowy Jork, 
których w wyniku pandemii dotknęły trudności finansowe i zdrowotne”.  
  

###  

  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C89d1c96d71fa4b8316b508d9a8679dcb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637725985253637769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1jC%2BLeI3%2FsNzo3dzcY6ExCpxt4zb%2BE5uzYFuhF4ULNM%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES45162FF5319F462F8525878E00664EE100000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C89d1c96d71fa4b8316b508d9a8679dcb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637725985253647724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IanPILQnQVfbhbweECR2NyAYieH1MMVm77gGSiTdf1k%3D&reserved=0

