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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 2 MLN USD NA POMOC 
AFGAŃSKIM UCHODŹCOM W OSIEDLENIU SIĘ W STANIE NOWY JORK  

  
Pierwsze gubernatorskie zobowiązanie do przekazania funduszy na program 

NYSESRP zwiększa łączną pomoc stanową do 5 mln USD  
  

Rozszerzony zakres usług pomoże niemal 1800 uchodźcom afgańskim w 
aklimatyzacji w stanie Nowy Jork  

  
Program kładzie nacisk na pomoc nowo przybyłym w osiągnięciu 

samowystarczalności ekonomicznej, edukacyjnej i społecznej  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przeznaczenie dodatkowych funduszy 
stanowych w wysokości 2 mln USD na pomoc afgańskim uchodźcom w 
zaaklimatyzowaniu się w stanie Nowy Jork, co zwiększa łączną kwotę przyznaną przez 
stan na ten cel do 5 mln USD. Jest to pierwsze zobowiązanie do przekazania takich 
funduszy na szczeblu gubernatorskim w stanie Nowy Jork.  

  
„Od pokoleń imigranci przybywają do stanu Nowy Jork i Stanów Zjednoczonych w 
poszukiwaniu wolności i możliwości, stanowiąc integralną część naszego stanu i 
narodu” – powiedziała gubernator Hochul. „Afgańczycy uciekają przed powszechnym 
chaosem we własnym kraju, dlatego stan Nowy Jork z dumą odegra wiodącą rolę w 
akcji osiedlania się tej grupy ludzi. Dzięki tej historycznej, pierwszej w swoim rodzaju 
inwestycji zapewnimy tym ludziom wsparcie, które pozwoli im szczęśliwie zamieszkać w 
nowym domu. Dziękuję również prezydentowi Bidenowi i gubernatorowi Markellowi za 
działania, które umożliwiły przybycie naszych przyjaciół i sojuszników do naszego 
kraju”.  
  
Funduszami będzie zarządzać Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) w ramach 
Programu rozszerzonych usług dla uchodźców stanu Nowy Jork (New York State 
Enhanced Services to Refugees Program, NYSESRP), a decyzje o przyznaniu środków 
zostaną wydane w ciągu tygodnia od tego ogłoszenia. Fundusze zostaną rozdzielone 
pomiędzy kilkanaście partnerskich organizacji non profit w całym stanie, pomagających 
1790 afgańskim uchodźcom, którzy od września przybywają do stanu Nowy Jork. Około 
250 ewakuowanych osób ma przybyć do Albany, 495 do Buffalo, 190 do miasta Nowy 
Jork, 50 do Niagara Falls, 275 do Rochester, 10 do Rockville Center, 420 do Syracuse, 



50 do Utica i 50 do Yonkers. Gubernator Hochul wydała to oświadczenie podczas 
wirtualnego spotkania, na którym omawiano działania związane ze znajdowaniem 
domów dla Afgańczyków, z koordynatorem Białego Domu ds. operacji przyjęcia 
sojuszników (Operation Allies Welcome), Jackiem Markellem, i prezesem Bard College, 
Leonem Botsteinem.  
  
Legislatura stanu Nowy Jork wydzieliła z budżetu na bieżący rok środki na NYSERP w 
wysokości 3 mln USD. Gubernator Hochul zwiększyła tę kwotę o dodatkowe 2 mln 
USD, aby rozszerzyć dotychczasowy zakres usług i położyć większy nacisk na 
adaptację kulturową (oraz wydłużyć czas jej trwania) w celu zaspokojenia 
natychmiastowych i długoterminowych potrzeb osób przybywających z Afganistanu.  
  

Poniżej znajduje się lista rozszerzonych usług, na które zostaną przeznaczone 
dodatkowe środki:  

• Pomoc w adaptacji kulturowej w celu ułatwienia uchodźcom i ich rodzinom 
rozpoczęcia nowego życia w stanie Nowy Jork.  

• Dodatkowa pomoc w dostępie do usług w zakresie zdrowia psychicznego w 
związku z niedawnymi traumatycznymi przeżyciami.  

• Nauka języka angielskiego.  
• Dostęp do szkoleń zawodowych i usług pośrednictwa pracy.  
• Nadzór opiekuńczy w kwestii uczęszczania dzieci do szkoły i dostępu do usług 

pomagających w nauce.  
• Pomoc w uzyskaniu niezbędnych świadczeń i dokumentów tożsamości.  
• Inne usługi potrzebne do uzyskania niezależności ekonomicznej i prowadzenia 

udanego życia w społeczeństwie.  

 
NYSERP ma umowy z partnerskimi organizacjami non profit w całym stanie, które 
świadczą usługi obejmujące nadzór opiekuńczy, szkolenia zawodowe i pośrednictwo 
pracy, naukę języka angielskiego, a także usługi zdrowotne i medyczne dla nowo 
przybyłych do USA uchodźców, posiadaczy specjalnych wiz imigracyjnych oraz osób 
ubiegających się o status uchodźcy. Z programu finansowane są lokalne agencje 
zajmujące się procesem osiedlania uchodźców, które pomagają im w osiągnięciu 
samowystarczalności ekonomicznej i społecznej oraz integracji się ze społecznością.  
  

Podstawą finansowania są dotychczasowe działania stanu w zakresie bezpośredniego 
wsparcia i zakwaterowania uchodźców afgańskich. Na przykład SUNY we współpracy z 
OTDA i Biurem dla Nowych Amerykanów stanu Nowy Jork (Office for New Americans, 
ONA) zapewni mieszkania, usługi edukacyjne, pomoc w znalezieniu pracy, środki 
techniczne oraz szeroki wachlarz dodatkowych usług wraz z innymi partnerami 
społecznymi. Aby pomóc afgańskim uchodźcom w osiedleniu się w stanie Nowy Jork, 
gubernator Hochul ogłosiła w październiku, że SUNY otworzy dla nich 10 ośrodków 
możliwości edukacyjnych dostępnych bez wymogu rocznego zamieszkania. Niektóre z 
kampusów SUNY współpracują również z lokalnymi agencjami, znajdując 
zakwaterowanie dla uchodźców w pustych domach studenckich. SUNY przekaże 
również laptopy, aby pomóc Afgańczykom w dostępie do programów edukacyjnych.  
 



Akcja osiedlania afgańskich uchodźców wraz z rodzinami jest największym tego typu 
przedsięwzięciem realizowanym w tak krótkim czasie w naszej najnowszej historii. Stan 
Nowy Jork z dumą przyjmuje rolę pioniera we wspieraniu integracji Afgańczyków w 
społeczeństwie amerykańskim.  
 
Barbara C. Guinn, zastępca komisarza Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością, powiedziała: „Ci ludzie doświadczyli już ogromnych trudności i 
potrzebują pomocy w odbudowaniu swojego życia. Dziękujemy gubernator Hochul za 
działania w tym kierunku, dzięki którym stan Nowy Jork niezmiennie pozostaje 
schronieniem dla osób zmuszonych do ucieczki ze swoich krajów”.  
  
Koordynator Białego Domu ds. operacji przyjęcia sojuszników, Jack Markell, 
powiedział: „Pragnę podziękować gubernator Hochul i mieszkańcom stanu Nowy Jork 
za godne przywitanie i okazanie wsparcia naszym afgańskim sojusznikom. Mieszkańcy 
stanu Nowy Jork i całego kraju wspólnym wysiłkiem zapewniają nowy dom ludziom, 
którzy ryzykowali wszystko, aby wspierać pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość w 
Afganistanie, a także naszą misję w tym kraju. Pomoc naszym sojusznikom w 
rozpoczęciu nowego życia w stanie Nowy Jork stanowi odzwierciedlenie najlepszych 
wartości Ameryki”.  
  
Senator stanowy Neil D. Breslin powiedział: „Ewakuowani Afgańczycy przeżyli 
niewyobrażalny szok, gdy musieli opuścić domy w obawie o bezpieczeństwo swoich 
rodzin. Przyzwoitość wymaga od nas, abyśmy powitali ich w naszych społecznościach z 
otwartymi ramionami. Pozyskując te fundusze, gubernator Hochul po raz kolejny 
pokazuje, że jest prawdziwą orędowniczką afgańskich uchodźców i doskonale zna ich 
potrzeby w procesie osiedlania się w naszym stanie”.  
  
Senator stanowa Roxanne Persaud powiedziała „Nowa inwestycja w Program 
rozszerzonych usług dla uchodźców stanu Nowy Jork (New York State Enhanced 
Services to Refugees Program, NYSERP) poprawi jego skuteczność, pomagając 
uchodźcom w aklimatyzacji i zapewniając im szanse na rozwój”.  
  
Członek Zgromadzenia John T. McDonald III powiedział: „Jako mieszkańcy stanu 
Nowy Jork mamy obowiązek pomóc tym ludziom, którzy uciekli z Afganistanu w nadziei 
na nowy początek tutaj, w naszym stanie. Przyznane środki wpisują się w wieloletnią 
tradycję naszego stanu, który daje schronienie przesiedleńcom z całego świata. 
Dziękuję gubernator Hochul za jej niesłabnące zaangażowanie w pomoc afgańskim 
uchodźcom, którzy szukają nowego domu w naszym dumnym stanie”.  
  
Członkini Zgromadzenia Patricia Fahy powiedziała: „Stan Nowy Jork zawsze będzie 
przyjmować uchodźców i wszystkie osoby poszukujące lepszego życia, zgodnie z 
uświęconymi słowami wyrytymi na Statui Wolności: „Dajcież mi waszych zmęczonych, 
waszych biedaków”. Dziękuję gubernator Kathy Hochul za szybkie działania względem 
naszych afgańskich sojuszników oraz za utworzenie Programu rozszerzonych usług dla 
uchodźców stanu Nowy Jork. Nasi afgańscy sojusznicy byli z nami na każdym kroku 
podczas 20-letniej misji w Afganistanie, dlatego jestem dumna, że stan Nowy Jork staje 



na wysokości zadania i troszczy się o tych, którzy zapewniali bezpieczeństwo naszym 
żołnierzom. Mieszkańcy regionu Capital Region wiedzą doskonale, że imigranci i nowi 
Amerykanie przyczyniają się do rozwoju naszych społeczności. Tym bardziej więc 
cieszy mnie to, że wraz z gubernator Hochul będę mogła pomóc im w procesie 
osiedlania”.  
  
Członek Zgromadzenia Jake Ashby powiedział: „Jestem dumny, że stan Nowy Jork 
dba o to, aby nasz kraj dotrzymywał zobowiązań podjętych wobec tysięcy Afgańczyków, 
którzy przez ostatnie 20 lat byli wartościowymi sojusznikami i odegrali kluczową rolę w 
niesieniu pomocy amerykańskim żołnierzom – takim jak ja. Te środki finansowe były 
bardzo potrzebne i cieszę się, że stan Nowy Jork jest liderem w tej ważnej kwestii”.  

Burmistrz Albany Kathy Sheehan powiedziała: „Stan Nowy Jork od stuleci 
przyjmował imigrantów i czerpał korzyści z ich ciężkiej pracy, przedsiębiorczości i 
innowacyjności. Gubernator Hochul doskonale rozumie, że mamy obowiązek pozostać 
głównym celem dla tych, którzy szukają lepszego życia dla siebie i swoich rodzin. Dziś 
stan Nowy Jork pomaga znaleźć domy setkom afgańskich uchodźców szukających 
bezpiecznego schronienia, a miasto Albany jest gotowe na przyjęcie ich do swojej 
społeczności. Dzięki naszej dużej społeczności afgańskiej, prężnym organizacjom 
społecznym, dostępności pracy i doświadczeniu w przesiedlaniu uchodźców możemy z 
dumą dołączyć do pani gubernator i kontynuować długą tradycję przyjmowania 
przybyszów w stanie Nowy Jork”.  
  
Burmistrz Buffalo Byron Brown powiedział: „Chcę podziękować gubernator Hochul 
za te bardzo potrzebne środki, które pomogą zaspokoić kluczowe potrzeby 
mieszkaniowe, zdrowotne i związane z bezpieczeństwem prawie 500 afgańskich 
uchodźców zamierzających osiedlić się w Buffalo. Za poświęcenie na rzecz odbudowy 
swojego kraju, szerzenia demokracji i lepszego traktowania kobiet należy im się 
najwyższy szacunek. Ponieważ jesteśmy miastem dobrych sąsiadów, niedrogich 
mieszkań i dynamicznego wzrostu gospodarczego, nasi nowi mieszkańcy będą mogli 
łatwiej ułożyć sobie dostanie życie i wpasować się w zróżnicowaną mozaikę kulturową, 
która nadaje Buffalo niepowtarzalny charakter. Traktuję tę akcję jako nową nadzieję na 
przyszłość Buffalo, a także jako ważne przypomnienie naszej przeszłości miasta 
gościnnego dla imigrantów, w którym wielu z nich odniosło sukces i stworzyło lepszą 
przyszłość dla swoich dzieci. Jestem przekonany, że dzięki temu finansowaniu ze 
strony stanu Nowy Jork najnowsi mieszkańcy Buffalo poczują się jak u siebie i już dziś 
zaczną budować podstawy sukcesu dla swoich rodzin”.  
  
Burmistrz Rochester James Smith powiedział: „Jako Amerykanin w pierwszym 
pokoleniu przykładam wielką wagę do wspierania osób przybywających do naszego 
kraju i naszego miasta w poszukiwaniu schronienia. Dodatkowe środki bardzo pomogą 
lokalnym agencjom w znalezieniu domów dla afgańskich uchodźców przybywających 
do Rochester. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za podjęcie tego zobowiązania i 
umożliwienie dalszego udzielania schronienia potrzebującym”.  
  
Burmistrz Syracuse Ben Walsh powiedział: „Wspieranie uciekinierów z Afganistanu 
jest wspólnym obowiązkiem narodowym, stanowym i lokalnym. W Syracuse mamy 



wielu partnerów, którzy wspólnie pracują nad znajdowaniem domów dla afgańskich 
uchodźców i pomagają im w budowaniu stabilnej i pomyślnej przyszłości w naszej 
społeczności. Wpisuje się to w wizję naszego miasta jako miejsca rozwoju, które ceni 
różnorodność i zapewnia możliwości wszystkim mieszkańcom. Dziękujemy gubernator 
Hochul i stanowi Nowy Jork za przyznanie dodatkowych środków na pomoc nowym 
mieszkańcom Syracuse. Dzięki nim będzie nam znacznie łatwiej zapewnić sukces całej 
operacji”.  
  
Burmistrz Utica Robert Palmieri powiedział: „Przez ponad sto lat miasto Utica było 
przyjaznym i gościnnym miejscem dla imigrantów z całego świata. Imigranci i uchodźcy, 
którzy osiedlili się w Utica, przyczynili się do rewitalizacji wielu dzielnic, otworzyli firmy i 
stanowią ogromny atut naszego miasta. Uchodźcy z Afganistanu, którzy wprowadzają 
się do Utica, wyznają nasze wartości – pamiętajmy, że wielu z nich ryzykowało życiem, 
aby pomóc naszemu wojsku, lub pracowało dla amerykańskich firm. Różnorodność jest 
siłą zarówno naszego miasta, jak i całego kraju, ale udana asymilacja uchodźców wiąże 
się z kosztami, dlatego cieszę się, że stan zapewnia niezbędne środki do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Dziękuję też organizacji Center oraz jej dyrektor wykonawczej Shelly 
Callahan za wspaniałą pracę związaną z przyjmowaniem i asymilacją imigrantów i 
uchodźców w naszej społeczności”.  
  

Burmistrz Niagara Falls Robert Restaino powiedział: „Zjawisko imigracji leży u 
podstaw ekspansji Ameryki i bez wątpienia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju stanu 
Nowy Jork. Region Western New York i miasto Niagara Falls czerpały wiele korzyści z 
wkładu społeczności imigranckich na przestrzeni dziesięcioleci. Dodatkowe środki 
pomogą nowym rodzinom imigrantów przybywających do naszego regionu łatwiej 
osiedlać się w naszej społeczności. Władze Niagara Falls dziękują gubernator Hochul 
za jej zaangażowanie i inwestycję w przyszłość tych rodzin i naszego miasta”.  
  
Komisarz Biura Burmistrza Nowego Jorku ds. Imigrantów, Raquel Batista, 
powiedziała: „W czasie gdy przyszłość afgańskich migrantów nadal jest niepewna, 
musimy zapewnić im bezpieczne i godne powitanie w stanie Nowy Jork. Dziękujemy 
gubernator Hochul za działania związane z tą bezprecedensową akcją przesiedleńczą. 
Inwestycja ta pomoże zaspokoić najpilniejsze potrzeby naszej afgańskiej społeczności i 
ułatwi jej rozwój w dłuższej perspektywie”.  
  

Dyrektor nowojorskiego oddziału Hebrajskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Imigrantom (Hebrew Immigrant Aid Society, HIAS), powiedziała: „HIAS cieszy się z 
objęcia afgańskich uchodźców Programem rozszerzonych usług dla uchodźców. To 
bardzo dobrze, że otrzymają oni środki, które pomogą im rozpocząć nowe życie we 
wspaniałym stanie Nowy Jork”.  
  
Dyrektor organizacji Catholic Family Center Refugee and Immigration Services, 
Lisa Hoyt, powiedziała „Gubernator Hochul spełniła nasze największe życzenie 
świąteczne. Doceniamy ciągłe zainteresowanie administracji stanowej kwestią 
uchodźców, którzy osiedlają się w różnych miejscach stanu Nowy Jork. Ta szczodra 
inwestycja zwróci się po wielokroć, gdy nasi nowi sąsiedzi zapuszczą korzenie i staną 



się stabilnymi, zamożnymi członkami naszej społeczności, przyczyniając się do jej 
przyszłego rozwoju”.  
  
Dyrektor Komitetu Stanów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Imigrantów, Jill 
Peckenpaugh, powiedziała: „Nowe środki pojawiają się w idealnym momencie, aby 
pomóc nowo przybyłym rodzinom afgańskim w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, 
urządzeniu domów i szybkim uzyskaniu samowystarczalności, co pozwoli im zostać 
wartościowymi członkami naszej społeczności”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Journey's End Refugee Services, Karen M. 
Andolina Scott, powiedziała: „Cieszymy się z przyznania przez gubernator Hochul 
dodatkowych środków na osiedlanie afgańskich uchodźców w stanie Nowy Jork. 
Journey's End Refugee Services i pokrewne agencje w Buffalo wspólnie starają się 
zapewnić afgańskim uchodźcom przybywającym do naszego miasta bezpieczny i łatwy 
start. Mamy nadzieję, że będziemy mogli udzielić wsparcia wielu kolejnym osobom. 
Dodatkowe fundusze pomogą wszystkim agencjom zajmującym się osiedlaniem 
uchodźców w stanie Nowy Jork skuteczniej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami 
związanymi z zakwaterowaniem i integracją tak dużej liczby nowo przybyłych, którzy 
potrzebują troskliwej opieki i praktycznej pomocy”.  
  
Dyrektor nowojorskiego oddziału Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, 
Avigail Ziv, powiedziała: „Międzynarodowy Komitet Ratunkowy w stanie Nowy Jork 
jest wdzięczny gubernator Hochul za pomoc w przyjęciu nowo przybyłych Afgańczyków 
i zaspokojeniu ich najważniejszych potrzeb w procesie osiedlania się w różnych 
miejscowościach stanu. Dodatkowe 2 mln USD pozwolą na rozszerzenie wsparcia dla 
1000 Afgańczyków, którzy już przybyli do stanu Nowy Jork, a także 700 kolejnych, 
których przybycie spodziewane jest w najbliższych miesiącach. Akcja przesiedleńcza 
jest formą pomocy Stanów Zjednoczonych najsłabszym uchodźcom w czasie 
bezprecedensowego kryzysu światowego. Dziękujemy pani gubernator za to, że stan 
Nowy Jork cały czas jest domem dla tych, którzy rozpoczynają nowe życie w USA”.  
  
Dyrektor Stowarzyszenia Katolickich Organizacji Charytatywnych Archidiecezji 
Nowego Jorku ds. Pomocy Imigrantom i Uchodźcom, Mario Russell, powiedział: 
„Nasze stowarzyszenie cieszy się z działań i wsparcia gubernator Hochul na rzecz 
Afgańczyków potrzebujących pomocy podczas tego kryzysu humanitarnego. Nasi 
opiekunowie i wolontariusze widzą na co dzień, jak ważna jest ta pomoc, która pozwala 
zaspokoić istotne codzienne potrzeby tysięcy ewakuowanych osób, które osiedlają się 
w nowych domach i zaczynają odbudowywać życie swoje i swoich rodzin w stanie 
Nowy Jork. Stowarzyszenie Katolickich Organizacji Charytatywnych, które od wielu lat 
dba o godne przyjęcie i szacunek dla każdego uchodźcy oraz pracuje na rzecz łączenia 
rodzin w potrzebie, otrzymało dziś wspaniałą pomoc – podobnie jak cały stan Nowy 
Jork”.  
  
Prezes i dyrektor generalna InterFaith Works, Beth Broadway, powiedziała: „Od 
września 2021 r. organizacja InterFaith Works w regionie Central New York przyjęła i 
pomogła w osiedleniu 71 afgańskich uchodźców, a w najbliższych miesiącach 



spodziewane są kolejne osoby. Bardzo często całym dobytkiem tych ludzi jest odzież, 
którą mają na sobie. Przyznane środki bardzo się przydadzą, ponieważ dzięki nim 
pomożemy potrzebującym i ich rodzinom zadomowić się w naszej społeczności i 
rozpocząć nowe życie. Dziękujemy gubernator Hochul za kontynuowanie wspaniałej 
tradycji przyjmowania w stanie Nowy Jork osób przesiedlonych w wyniku konfliktu i 
zapewniania środków, które pomogą im rozpocząć życie od nowa”.  
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