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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA START INICJATYWY „JAILS TO JOBS”,
KTÓRA MA POMÓC BYŁYM WIĘŹNIOM W POWROCIE DO PRACY I OGRANICZYĆ
RECYDYWĘ
Inicjatywa „Jails to Jobs” pomoże byłym więźniom znajdować możliwości i
materiały edukacyjne związane z zatrudnieniem
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś start inicjatywy „Jails to Jobs” w ramach orędzia
stanowego na rok 2022. Inicjatywa „Jails to Jobs” ma pomóc byłym więźniom w
powrocie do pracy i ograniczyć zjawisko recydywy, ułatwiając znajdowanie możliwości i
materiałów edukacyjnych związanych z zatrudnieniem.
„System bezpodstawnie karzący byłych więźniów, którzy odbyli już swoją karę i spłacili
dług wobec społeczeństwa, nie jest sprawiedliwy” – powiedziała gubernator Hochul.
„Odpowiednie szkolenie, propozycja pracy lub dyplom uczelni wyższej może być
szansą na poprawę jakości życia każdego mieszkańca stanu Nowy Jork, bez względu
na pochodzenie, dlatego musimy wykorzystać potencjał edukacji, aby pomóc byłym
więźniom w powrocie do społeczeństwa, jednocześnie dbając o to, żeby system
sprawiedliwości nie przeszkadzał tym, którzy starają się naprawić swoje życie”.
Pomimo starań władz stanu Nowy Jork na rzecz stworzenia sprawiedliwego systemu
sądownictwa karnego, wiele osób przebywających w więzieniach stanowych ma
problemy z dostępem do edukacji. Rozszerzenie możliwości zdobycia wyższego
wykształcenia przez osoby osadzone w zakładach karnych przynosi wyraźne korzyści w
postaci zmniejszenia liczby recydywistów, zwiększenia szans na zatrudnienie po
zwolnieniu oraz oszczędności pieniędzy podatników. Osoby osadzone w zakładach
karnych, które uczestniczą w programach edukacji korekcyjnej, mają o 43% mniejsze
szanse na ponowne popełnienie przestępstwa i o 13% większe szanse na znalezienie
zatrudnienia po powrocie na łono społeczeństwa. Dla podatników każdy dolar
zainwestowany w edukację więzienną oznacza około 5 dolarów oszczędności. Dzięki
takim inwestycjom maleją też wskaźniki recydywy.
Inicjatywa „Jails to Jobs” gubernator Hochul ułatwi więźniom i byłym więźniom w stanie
Nowy Jork zdobycie kluczowych umiejętności zawodowych i znalezienie
długoterminowego zatrudnienia, co pomoże zmniejszyć recydywę i zwiększyć
bezpieczeństwo publiczne.

Chodzi o następujące działania:
•

Skierowanie uwagi kuratorów sądowych na planowanie kariery
zawodowej i pośrednictwo pracy: Aby rozszerzyć możliwości
zatrudnienia osób zwolnionych warunkowo i jeszcze bardziej ograniczyć
zjawisko recydywy, gubernator Hochul zaproponuje, aby Departament
Więziennictwa i Nadzoru Społecznego (Department of Corrections and
Community Supervision, DOCCS) oraz Wydział Sprawiedliwości ds.
Kryminalnych (Division of Criminal Justice Services, DJCS) wspólnie
zorganizowały szkolenia dla blisko 100 stanowych kuratorów i
specjalistów ds. readaptacji w zakresie planowania kariery zawodowej i
pośrednictwa pracy. Agencje stanowe zorganizują również szkolenia
oparte na badaniach naukowych i inne programy rozwojowe
ukierunkowane na pracę, aby wszyscy specjaliści ds. zwolnień
warunkowych i kuratorzy byli przygotowani do pomagania byłym
osadzonym w powrocie do rodziny i społeczności. Do 2023 r. prawie
wszyscy z 700 kuratorów sądowych w stanie Nowy Jork powinni odbyć
takie szkolenia.

•

Programy dobrowolnego zatrudnienia więźniów w sektorze
prywatnym z konkurencyjnym wynagrodzeniem: Gubernator Hochul
zaproponuje poprawkę statutową, która umożliwi prowadzenie programów
hybrydowego zatrudnienia więźniów na przepustkach, opartych na
partnerstwie publiczno-prywatnym. Programy te, które będą dobrowolne i
płatne na konkurencyjnych warunkach, pomogą osadzonym w zdobyciu
kluczowych umiejętności zawodowych w sektorze prywatnym.

•

Rozszerzenie programów szkoleniowych, przygotowawczych i
readaptacyjnych związanych z zatrudnieniem: Aby usprawnić
istniejące programy zawodowe, gubernator Hochul poleci DOCCS
weryfikację i rozszerzenie dotychczasowych działań, takich jak pilotażowy
program komputerowy, oraz wdrożenie nowych inicjatyw, w tym szkoleń
zawodowych, które pozwolą osadzonym uzyskać zawodowe prawo jazdy.

•

Przywrócenie programu pomocy w opłacaniu czesnego (Tuition
Assistance Program, TAP) dla osadzonych: Gubernator Hochul
zaproponuje ustawę unieważniającą obowiązujący od dawna zakaz
udzielania przez stan pomocy finansowej osobom osadzonym oraz
wymagającą od uczelni współpracujących z DOCCS zapewnienia
doradztwa zawodowego i udostępnienia perspektywicznych kierunków
studiów.

•

Przepustki edukacyjne jako możliwość readaptacji za dobre
zachowanie: Prawo stanowe zezwala obecnie na 14-godzinne codzienne
przepustki w celach edukacyjnych, zawodowych lub pokrewnych, jednak
większość osadzonych zapisujących się na zajęcia nie kwalifikuje się do

tych przepustek ze względu na charakter popełnionych przez nich
przestępstw. Aby temu zaradzić, gubernator Hochul zaproponuje ustawę,
która rozszerzy grono uprawnionych do przepustek, umożliwiając
osadzonym kwalifikującym się do ograniczonego skrócenia kary (Limited
Credit Time Allowance, LCTA) korzystanie z przepustek edukacyjnych
oraz przyspieszając przyznanie sześciomiesięcznego okresu LCTA na
poczet kary.
•

Ustawa o czystym koncie: Gubernator Hochul będzie dążyć do
uchwalenia tzw. ustawy o czystym koncie (Clean Slate Act), aktu
prawnego będącego reformą wymiaru sprawiedliwości, który zablokuje
dostęp do ewidencji niektórych przestępstw po upływie siedmiu lat, a w
przypadku wykroczeń po upływie trzech lat od zakończenia wyroku. Aby
móc skorzystać z tego prawa, osadzony: musiałby odbyć karę
pozbawienia wolności i przejść okres nadzoru, nie mógłby być skazany za
przestępstwo seksualne i nie mógłby mieć późniejszych wyroków
skazujących w stanie Nowy Jork ani zarzutów postawionych podczas
okresu oczekiwania. W przypadku odpowiednich kategorii zatrudnienia
przewiduje się uzasadnione wyjątki.

•

Pilotażowy program mieszkań tymczasowych dla byłych więźniów:
Gubernator Hochul utworzy program pilotażowy mający na celu ułatwienie
byłym osadzonym zdobycia stałego mieszkania, aby nie zmuszać ich do
mieszkania w schroniskach dla bezdomnych. Program zakłada
współpracę z ośrodkami leczenia dziennego, które zapewnią stałe
zakwaterowanie na 90 dni – w tym czasie byli osadzeni będą szukać
pracy i stałego miejsca zamieszkania.

•

Likwidacja przestarzałych opłat za nadzór w celu zmniejszenia barier
dla osób powracających do życia w społeczeństwie po uwięzieniu:
Zgodnie z obowiązującym w stanie Nowy Jork statutem dotyczącym opłat
za nadzór DOCCS jest zobowiązany do pobierania opłaty w wysokości
30,00 USD miesięcznie od każdej osoby powyżej 18 roku życia objętej
zwolnieniem warunkowym lub nadzorem po zwolnieniu. Ze względu na
ograniczone dochody i możliwości zatrudnienia osoby przebywające na
zwolnieniu warunkowym często mają trudności z uiszczeniem tych opłat,
co skutkuje niskim wskaźnikiem ściągalności. Aby ułatwić readaptację
ponad 30 000 osób na zwolnieniu warunkowym, gubernator Hochul
zaproponuje likwidację przestarzałych opłat za nadzór, zmniejszając tym
samym obciążenie finansowe tych osób.

•

Pełne obsadzenie komisji ds. zwolnień warunkowych i zakaz
zatrudniania członków komisji przez inne podmioty: Prawo stanowe
zezwala, aby komisja ds. zwolnień warunkowych liczyła do 19 członków, z
których każdy jest mianowany przez gubernatora i zatwierdzany przez
senat na sześcioletnią kadencję. Ponieważ jednak komisja ta liczy

obecnie tylko 15 członków, gubernator Hochul wyznaczy kandydatów na
cztery dodatkowe miejsca, co zwiększy możliwości rozpatrywania spraw
przez komisję. Ponadto aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości komisji
i zagwarantować, że jej członkowie będą się skupiać wyłącznie na
rozpatrywaniu spraw, gubernator Hochul zabroni członkom komisji ds.
zwolnień warunkowych podejmowania zatrudnienia w innych podmiotach.
•

Ułatwianie dostępu do dowodów tożsamości i innych ważnych
dokumentów w celu zwiększenia szans byłych więźniów: Byli
więźniowie często mają trudności z dostarczeniem dokumentów
potrzebnych do uzyskania dowodu tożsamości niebędącego prawem
jazdy. Aby ułatwić dostęp do dokumentów potrzebnych po wyjściu z
więzienia, które pomogłyby w uzyskaniu dowodu tożsamości niebędącego
prawem jazdy, gubernator Hochul zaproponuje ustawę zezwalającą na
uznanie wyroku i zaświadczenia o skazaniu za wystarczające do
wnioskowania przez DOCCS o wydanie poświadczonego aktu urodzenia
lub odpisu aktu urodzenia w imieniu osoby osadzonej w celu uzyskania
stanowego dowodu tożsamości po zwolnieniu. Gubernator Hochul
rozszerzy również zakres programu pilotażowego powołanego przez
DOCCS i DMV, w ramach którego osoby zwolnione warunkowo otrzymują
dowody tożsamości. Zmiana ma polegać na wydawaniu dowodów
tożsamości jeszcze przed zwolnieniem.
###

Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov
Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ZREZYGNUJ

