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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE PRZEZ WŁADZE STANU 30
MLN USD DOTACJI NA WALKĘ Z PRZEMOCĄ Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ W
CIĄGU OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY
Ogłoszono dziś przyznanie nowych funduszy w wysokości 6,3 mln USD na
rozszerzenie programów interwencyjnych dotyczących przemocy z użyciem
broni palnej w całym stanie
Łączna kwota dotacji na walkę z przemocą z użyciem broni palnej obejmuje 8,2
mln USD na zatrudnienie 129 nowych pracowników zajmujących się
interwencjami z użyciem broni palnej, 5,8 mln USD na programy angażujące
młodzież oraz 16 mln USD na szkolenia i staże dla pracowników
Dotacje pozwolą na zatrudnienie nowych pracowników zewnętrznych,
specjalistów ds. zapobiegania przemocy oraz pracowników socjalnych w
społecznościach, w których wzrasta liczba strzelanin i zabójstw z użyciem broni
palnej
Osoby odpowiedzialne za komunikację dołączą do pozostałych pracowników w
całym stanie w celu ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej
zapewniając mediacje, mentoring i działania na rzecz zaangażowania lokalnej
społeczności
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przekazanie dotacji w wysokości 6,2 mln
USD na rozszerzenie programów interwencyjnych związanych z przeciwdziałaniem
przemocy z użyciem broni palnej w społecznościach w całym stanie, które w ciągu
ostatniego roku doświadczyły znacznego wzrostu liczby strzelanin i zabójstw z użyciem
broni palnej. Gubernator Hochul ogłosiła również przyznanie nowych dotacji w
wysokości 100 000 USD dla organizacji Family Services of Westchester i Peace is a
Lifestyle na rozszerzenie ich programów zaangażowania młodzieży i przeciwdziałania
przemocy w dzielnicach Westchester i Bronx. Gubernator Hochul ogłosiła przyznanie
funduszy w siedzibie organizacji Mount Vernon Boys and Girls Club dziś rano, wraz z
reprezentantem Jamaalem Bowmanem i wieloma ekspertami w dziedzinie
zapobiegania przemocy oraz liderami społeczności.
Kontynuując współpracę władz stanu ze społecznościami, w których występuje
zwiększona przemoc z użyciem broni palnej, fundusze te pozwolą organizacjom non-

profit i szpitalom na zatrudnienie 90 nowych pracowników socjalnych, którzy będą
pracować nad ograniczeniem przemocy z użyciem broni palnej poprzez mediacje,
mentoring i zaangażowanie społeczności oraz zajmowanie się traumą ofiar przemocy i
ich rodzin.
„Rzeczywistość jest niestety taka, że wciąż jesteśmy świadkami widma przemocy z
użyciem broni w społecznościach w całym kraju”, powiedziała gubernator
Hochul. „To sygnał alarmowy, dlatego z dumą ogłaszam dziś przekazanie ponad 30
mln USD dotacji na walkę z przemocą z użyciem broni palnej. Fundusze te wzmocnią
programy pomocy środowiskowej w obszarach, w których zaobserwowano wzrost
przemocy z użyciem broni palnej, zapewniając młodym ludziom narzędzia i edukację,
które pozwolą im na lepszą przyszłość”.
We wrześniu gubernator Hochul ogłosiła przekazanie 23,7 mln USD dotacji, w tym 2
mln USD dotacji na zatrudnienie 39 nowych pracowników zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w stanie Nowy Jork oraz pracowników ulicznych we
wszystkich 12 wspieranych przez stan programach pomocy na ulicach w ramach
programów SNUG Street Outreach. Wraz z przyznaniem tych nowych środków, władze
stanu przyznały łącznie 8,2 mln USD dotacji, dzięki którym 31 organizacji non-profit i
szpitali może zatrudnić 129 nowych pracowników zajmujących się interwencją w
przypadku przemocy z użyciem broni palnej, 5,8 mln USD na programy angażujące
młodzież oraz 16 mln USD na szkolenia i pośrednictwo pracy.
Programy pomocy środowiskowe i przeciwdziałania przemocy traktują przemoc z
użyciem broni palnej jako problem zdrowia publicznego, identyfikując jej źródło,
przerywając jej propagowanie i zwalczając ją poprzez angażowanie jednostek i
społeczności w celu zmiany norm społecznych dotyczących
przemocy. Rozporządzenie wykonawcze nr 211, które gubernator Hochul niedawno
przedłużyła, pozwala władzom stanu na przyspieszenie przyznawania tych
dotacji. Stanowy Wydział Służb Wymiaru Sprawiedliwości ds. Karnych (Division of
Criminal Justice Services, DCJS) nawiązał współpracę z Biurem Sprawiedliwości
Kryminalnej Burmistrza miasta Nowy Jork (New York City Mayor's Office of Criminal
Justice) w celu rozdzielenia funduszy pomiędzy organizacje non-profit prowadzące
programy w społecznościach, podczas gdy DCJS będzie zarządzać dotacjami dla
programów szpitalnych oraz 12 stanowych programów SNUG Street
Outreach. Przedstawiciele stanowych programów SNUG Street Outreach rozszerzą ich
zasięg w Albany, Bronxie, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburghu,
Poughkeepsie, Rochester, Syracuse Troy, Yonkers i Wyandanch. W ramach czterech
z tych programów – w Albany, Bronxie, Buffalo i Syracuse – personel pracuje zarówno
w społeczności lokalnej, jak i w centrach przeciwdziałania traumie. DCJS finansuje i
zapewnia nadzór administracyjny oraz szkolenia w ramach programów SNUG, które są
prowadzone przez organizacje non-profit w tych społecznościach.
Przedstawiciele stanowych programów SNUG Street Outreach rozszerzą ich zasięg w
Albany, Bronxie, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburghu, Poughkeepsie,
Rochester, Syracuse Troy, Yonkers i Wyandanch. W ramach czterech z tych

programów – w Albany, Bronxie, Buffalo i Syracuse – personel pracuje zarówno w
społeczności lokalnej, jak i w centrach przeciwdziałania traumie. DCJS finansuje i
zapewnia nadzór administracyjny oraz szkolenia w ramach programów SNUG, które są
prowadzone przez organizacje non-profit w tych społecznościach.
Kongresman, Jamaal Bowman, powiedział: „Pracując jako nauczyciel oraz będąc
rodzicem i mieszkańcem stanu Nowy Jork, codziennie widzę, z jakimi problemami
borykają się ludzie w naszych społecznościach Z dumą dołączam do gubernator
Hochul w strategicznym inwestowaniu w najważniejsze programy społeczne i
zabezpieczeniu nowych funduszy dla organizacji Westchester Family Services i Peace
is A Lifestyle. Ludzie cierpią i obserwujemy, jak wiele przemocy i zachowań
autodestrukcyjnych występuje zarówno wśród młodych ludzi, jak i starszych pokoleń.
Dzisiejsze ogłoszenie o przyznaniu dodatkowych funduszy oraz dalsze partnerstwo
pomiędzy gubernator, grupami społecznymi i moim zespołem to pozytywny krok
naprzód w naszej misji położenia kresu przemocy – nie zamierzamy jednak na tym
poprzestać. Aby rozpocząć proces uzdrawiania i reagowania na ten kryzys,
potrzebujemy więcej funduszy na programy wsparcia w naszych dzielnicach. W
Kongresie będę kontynuował prace nad podpisaniem ustawy o poprawieniu
standardów życia w społeczeństwie (Build Back Better Act), która zapewni 5 mld USD
na programy interwencji w przypadku przemocy w całym kraju. Wiem, że jesteśmy na
dobrej drodze do uzdrowienia naszych przyjaciół, bliskich i sąsiadów”.
Lider Większości, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „W ostatnim roku
zaobserwowaliśmy ogromny wzrost liczby przestępstw związanych z bronią palną. To
prawdziwy kryzys zdrowotny, któremu jak najszybciej należy zaradzić. Władze stany
Nowy Jork były pierwszym w kraju, które ogłosiły przemoc z użyciem broni jako stan
wyjątkowy i potraktowały ten problem jako kryzys zdrowia publicznego. Pragnę
podziękować gubernator Kathy Hochul za przedłużenie deklaracji o tym stanie
wyjątkowym i udostępnienie funduszy, które mogą być wykorzystane na interwencję.
Wspólnotowa interwencja w sprawie przemocy jest jednym z najskuteczniejszych
sposobów ograniczenia i powstrzymania przestępstw związanych z bronią palną, a
dzisiejsze ogłoszenie jest kontynuacją naszej pracy z liderami społeczności w celu
realizacji rzeczywistych inwestycji. Poprzez współpracę z naszymi społecznościami i
dzięki realizowanym inwestycjom możemy zahamować liczbę strzelanin w naszej
okolicy i położyć kres tym pozbawionym sensu zabójstwom”.
Pierwszy zastępca komisarza Wydziału Służb Wymiaru Sprawiedliwości ds.
Karnych w stanie Nowy Jork, Mark E. White, powiedział: „Zbyt wielu z naszych
młodych ludzi straciło życie z powodu przemocy nękającej nasze społeczności. Ta
inwestycja pomoże zapewnić, że mają one zasoby potrzebne do wspierania naszej
młodzieży. Dziękujemy gubernator Hochul za jej przywództwo i zaangażowanie w
ograniczanie przemocy z użyciem broni palnej poprzez finansowanie i rozszerzanie
programów środowiskowych, które oferują pozytywne alternatywy dla naszej
młodzieży”.

Komisarz Urzędu ds. Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork, Sheila J. Poole,
powiedziała: „Działalność gangów i przemoc uliczna szkodzą naszym dzieciom i
rodzinom oraz niszczą struktury naszych społeczności. Wyrażam uznanie dla
gubernator Hochul za realizację tej długo oczekiwanej i bardzo potrzebnej inwestycji w
młodych ludzi i społeczności. Młodzi ludzie potrzebują bowiem nadziei na to, że istnieje
lepsza przyszłość poza gangami i przemocy z użyciem broni palnej:.
Pracownicy środowiskowi i osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie przemocy
reagują na strzelaniny, aby zapobiec odwetowi poprzez mediację i pomoc osobom
bezpośrednio dotkniętym przemocą; angażują społeczność, organizacje religijne i
duchownych oraz lokalne firmy poprzez wiece i imprezy specjalne; oraz mentorują
osoby, aby wyznaczyć cele i zapewnić im możliwości edukacji i zatrudnienia oraz
usługi, w tym doradztwo, terapię narkotykową i alkoholową, kursy zarządzania
gniewem i inne zasoby, aby promować pozytywne umiejętności życiowe.
W ramach partnerstwa pomiędzy DCJS a stanowym Biurem ds. Pomocy Ofiarom
(Office of Victim Services, OVS), programy SNUG zapewniają również doradztwo
oparte na traumie, grupy wsparcia, rzecznictwo i pomoc w wypełnianiu wniosków o
odszkodowanie dla ofiar, a także skierowania do innych usług, zgodnie z ustaleniami
lub potrzebami. Kliniczni pracownicy socjalni i specjaliści ds. zarządzania przypadkami
pomagają uczestnikom programu SNUG i ich rodzinom; pracownicy SNUG, z których
część ma również złożoną historię traumy z powodu swojego wcześniejszego życia i
doświadczenia z systemem sądownictwa karnego; oraz wszystkie ofiary przemocy w
społeczności lub innych przestępstw w miastach obsługiwanych przez program.
Scentralizowana struktura administracyjna DCJS oraz szkolenia dla SNUG zapewniają
kompleksowy, spójny nadzór nad programem, mimo że jest on prowadzony przez 12
różnych podmiotów w każdej społeczności.
Kwota 8,2 mln USD została przyznana następującym organizacjom non-profit,
szpitalom oraz Wydziałowi ds. Sprawiedliwości Karnej, który otrzyma 254 000
USD (z 8,2 mln USD) na stworzenie dwóch stanowisk w celu rozbudowy swojej
struktury administracyjnej, nadzorującej finansowane przez stan
programy SNUG. Finansowanie każdego programu różni się, ponieważ jest oparte na
strukturze wynagrodzeń każdego podmiotu oraz na tym, czy poszczególne stanowiska
są pełno- czy niepełnoetatowe:
Specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w stanie Nowy Jork
• Brownsville Think Tank Matters: jedno stanowisko, 75 000 USD
• CAMBA (Brownsville in Violence Out): trzy stanowiska, 120 000 USD
• CCI (RISE/Brooklyn, Save Our Streets/The Bronx oraz inicjatywy na rzecz
bezpieczeństwa w sąsiedztwach /Harlem): sześć stanowisk, 420 000 USD
• The Central Family Life Center (Staten Island): trzy stanowiska, 136 800 USD

• East Flatbush Village: dwa stanowiska, 120 000 USD
• Elite Learners (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale Hospital, Kings
County Hospital): 11 stanowisk, 660 000 USD
• Garden of Gethsemane Ministries (Harlem): dwa stanowiska, 50 000 USD
• Gateway Community Empowerment (Brooklyn): jedno stanowisko, 36 000 USD
• Jewish Community Center of Greater Coney Island: trzy stanowiska, 175 695 USD
• LIFECamp (program oparty na społeczności/Queens i Jamaica Hospital): sześć
stanowisk, 240 000 USD
• Szpital Northwell (South Shore University Hospital, Cohen Children's Medical Center,
State Island University Hospital): pięć stanowisk (w tym jeden pracownik socjalny),
557 500 USD
• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitals/Lincoln): trzy stanowiska, 191 382 USD
• Kings Against Violence Initiative (Szpital Hrabstwa Kings): trzy stanowiska, 180 000
USD
• Southside United (Brooklyn): dwa stanowiska, 92 000 USD
• Street Corner Resources (program oparty na społeczności/Harlem i szpital Harlem):
sześć stanowisk, 300 000 USD
• Urban Youth Alliance International (Bronx): trzy stanowiska, 156 975 USD
Pracownicy SNUG / pomocy środowiskowej i pracownicy socjalni w szpitalach
• 669 000 USD dla Jacobi Medical Center na zatrudnienie trzech pracowników
zewnętrznych i trzech pracowników socjalnych
• 1,88 mln USD na 23 stanowiska dla szpitali w Albany, Buffalo, Poughkeepsie, Mt.
Vernon, Newburgh, Rochester i Syracuse: 11 pracowników zewnętrznych i 12
pracowników socjalnych/specjalistów ds. zdrowia psychicznego
Pracownicy SNUG/ pracownicy w społecznościach zajmujący się pomocą
środowiskową
• Albany: Trinity Alliance, sześć stanowisk, 311 510 USD
• Bronx: Jacobi Medical Center, cztery stanowiska, 219 600 USD

• Buffalo: Centrum Medyczne Hrabstwa Erie, siedem stanowisk, 406 000 USD
• Hempstead: Family and Children's Association, jedna pozycja: 48 260 USD
• Mt. Vernon: Family Services of Westchester, dwa stanowiska, 93 416 USD
• Newburgh: RECAP, dwa stanowiska, 107 200 USD
• Poughkeepsie: Family Services, dwa stanowiska, 107 200 USD
• Rochester: PathStone, pięć stanowisk, 260 000 USD
• Syracuse: Syracuse Community Connections, pięć stanowisk, 262 400 USD
• Troy: Trinity Alliance, jedno stanowisko, 42 748 USD
• Yonkers: YMCA of Yonkers, dwa stanowiska, 101 600 USD
• Wyandanch: Rada ds. Możliwości Ekonomicznych w Suffolk (Economic Opportunity
Council of Suffolk), jedno stanowisko, 44 570 USD
Wydział Służb Wymiaru Sprawiedliwości ds. Karnych ma wiele obowiązków, w tym
szkolenie organów ścigania; gromadzenie i analizowanie danych dotyczących
przestępczości w skali całego stanu; przechowywanie informacji o historii kryminalnej i
akt z odciskami palców; nadzór administracyjny nad stanowym bankiem danych DNA,
we współpracy z policją stanu Nowy Jork; finansowanie i nadzór nad programami
nadzoru kuratorskiego i resocjalizacji; zarządzanie federalnymi i stanowymi
funduszami na rzecz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; wspieranie agencji
związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych w całym stanie; oraz
zarządzanie stanowym rejestrem przestępców seksualnych.
Biuro ds. Usług dla Ofiar finansuje ponad 200 programów pomocy ofiarom, które
świadczą bezpośrednie usługi, takie jak doradztwo kryzysowe, rzecznictwo,
schronienie w nagłych wypadkach, cywilna pomoc prawna i pomoc w relokacji, dla
ofiar i ich rodzin. Agencja zapewnia również pomoc finansową i refundację kosztów
leczenia i poradnictwa dla kwalifikujących się ofiar przestępstw, pokrycie kosztów
pogrzebu i pochówku, utraconych zarobków i wsparcie, a także inną pomoc.
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