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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROGRAM NA RZECZ RÓWNOŚCI  
  

Pierwsza w stanie Nowy Jork kobieta na stanowisku gubernatora zwoła Radę ds. 
Równości Płci, aby zapewnić równe prawa  

  
Nowe inicjatywy na rzecz sprawiedliwości rasowej przyczynią się do podniesienia 

statusu osób kolorowych w całym stanie Nowy Jork  
  

Gubernator proponuje wprowadzenie środków, które zapewnią, że osoby 
LGBTQIA+ będą traktowane z szacunkiem  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj Program na rzecz Równości (Equity Agenda) 
jako część strategii rządowej na 2022 rok. W ramach Programu na rzecz Równości 
realizowany będzie szeroko zakrojony plan promowania i wspierania równości płci, 
równości rasowej, walki z nienawiścią, sprawiedliwości społecznej, społeczności 
LGBTQIA+, imigrantów i osób nowo przybyłych oraz weteranów w celu ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa, możliwości ekonomicznych i podstawowej godności każdego 
nowojorczyka – krótko mówiąc, aby uczynić marzenie o życiu w stanie Nowy Jork 
rzeczywistością.  

  
„Stan Nowy Jork jest uznawany za miejsce narodzin ruchów na rzecz równości i 
postępu, a ja jestem zaangażowana w promowanie dumnego postępowego dziedzictwa 
naszego stanu poprzez szeroko zakrojony plan promowania i wspierania równości płci, 
równości rasowej, walki z nienawiścią, sprawiedliwości społecznej, społeczności 
LGBTQIA+, imigrantów i nowo przybyłych oraz weteranów”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Program na rzecz Równości mojej administracji będzie zarówno chronić 
podstawowe prawa wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, jak i poszerzać 
możliwości dla osób ze wszystkich środowisk, przekonań i tożsamości, aby dążyć do 
spełnienia swoich marzeń o życiu w stanie Nowy Jork”.  
  
Pierwszy element programu gubernator Hochul koncentruje się na zapewnieniu 
równości płci i równych praw. W tym celu gubernator Hochul zobowiązuje się do:  
  

• Utworzenia Rady ds. Równości Płci: w 2017 r., rząd stanu Nowy Jork 
powołał Radę ds. Kobiet i dziewcząt (Council on Women and Girls), aby 
pomóc politykom stanowym w promowaniu praw i równości kobiet. 
Gubernator Hochul przedstawi propozycję przekształcenia tej grupy w 



Radę ds. Równości Płci, rozszerzając jej zakres i wpływ. Składająca się z 
członków gabinetu i liderów społecznych z całego stanu, nowa Rada 
będzie służyć jako organ doradczy gubernator, pracując nad realizacją 
wizji prawdziwej równości płci w stanie Nowy Jork. Rada przyjmie 
podejście intersekcjonalne, aby podnieść rangę potrzeb kobiet, dziewcząt, 
osób transpłciowych i niebinarnych, koncentrując się na populacjach o 
niedostatecznych zasobach i społecznościach kolorowych.  

• Zabezpieczenia dostępu do usług reprodukcyjnych dla wszystkich: 
opierając się na swoim stałym zaangażowaniu w ochronę zdrowia 
reprodukcyjnego i praw wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, 
gubernator Hochul podejmie dodatkowe działania, aby zapewnić 
każdemu, kto poszukuje opieki reprodukcyjnej w stanie Nowy Jork, 
niezbędny dostęp do niej poprzez rozszerzenie programu dotacji na 
planowanie rodziny, wspieranie dostawców usług w ramach sieci 
bezpieczeństwa oraz kodyfikację pokrycia ubezpieczeniowego 
obejmującego zabiegi aborcyjne.  

• Uchwalenia poprawki do ustawy dotyczącej równych praw w tej 
sesji: biorąc pod uwagę utrzymujące się nierówności, z którymi nadal 
borykają się kobiety, osoby kolorowe i inne zmarginalizowane 
społeczności, między innymi w zakresie zatrudnienia, reprezentacji 
politycznej i możliwości ekonomicznych, stan Nowy Jork musi 
zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz równości dla wszystkich 
jego mieszkańców. Gubernator Hochul będzie współpracować z 
Legislaturą w celu przyjęcia poprawki do ustawy dotyczącej równych praw 
w tej sesji.  

  
Aby zapewnić, że stan Nowy Jork jest bezpieczną przystanią bez względu na to, kim 
jesteś, skąd pochodzisz lub w co wierzysz, Program na rzecz Równości będzie 
promować przeciwdziałanie nienawiści, równość rasową i sprawiedliwość dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. W tym celu gubernator Hochul zobowiązuje 
się do:  
  

• Wzmocnienia najsilniejszego w kraju prawa o przeciwdziałaniu 
dyskryminacji: ustawa o Prawach Człowieka w stanie Nowy Jork (New 
York's Human Rights Law) była pierwszą stanową ustawą zakazującą 
dyskryminacji w kraju, byliśmy też pierwszymi, którzy stworzyli stałą 
agencję egzekwującą przepisy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. W miarę 
rozszerzania się zakresu stosowania ustawy o prawach człowieka i 
wzrostu liczby spraw w ostatnich latach, fundusze i poziom zatrudnienia w 
Wydziale Praw Człowieka (Division of Human Rights, DHR) zmniejszyły 
się lub pozostały na niezmienionym poziomie. Braki te wpływają 
negatywnie na jakość pracy agencji, ograniczają jej zdolność do 
podejmowania nowych inicjatyw, wydłużają dochodzenia i zagrażają 
zdolności agencji do realizacji celów związanych z zakończeniem 
dochodzeń w ramach umów federalnych. Ponadto istnieją możliwości 
uzupełnienia luk w ustawie o prawach człowieka w celu dalszego 



rozszerzenia jej zakresu i poprawy dostępu do procesu składania skarg 
przez agencję. Gubernator Hochul zaproponuje rozszerzenie ustawy o 
prawach człowieka, aby zająć się tymi niedociągnięciami w celu ochrony 
większej liczby mieszkańców stanu Nowy Jork.  

• Ustanowienia jednostki ds. zapobiegania nienawiści i uprzedzeń w 
celu poprawy reagowania na incydenty i inwestowania w środki 
zapobiegawcze: gubernator Hochul stworzy jednostkę ds. zapobiegania 
nienawiści i uprzedzeniom, mieszczącą się w DHR, aby zapewnić 
skoordynowaną, szybką i skoncentrowaną na społeczności reakcję na 
incydenty związane z nienawiścią i uprzedzeniami. Do zadań jednostki 
będzie należało prowadzenie działań związanych z edukacją publiczną i 
informacją zewnętrzną, służenie jako system wczesnego ostrzegania w 
społecznościach lokalnych oraz szybka mobilizacja w obszarach i 
społecznościach, w których doszło do incydentu lub incydentów 
związanych z uprzedzeniami.  

• Rozszerzenia świadczeń dla ofiar przestępstw wynikających z 
nienawiści i innych aktów przemocy poprzez zwiększenie limitu na 
wymianę istotnych dóbr osobistych: propozycja ta ma na celu 
zwiększenie limitu zwrotu kosztów wymiany niezbędnych przedmiotów 
osobistych (Essential Personal Property, EPP). Obecna ograniczona 
stawka zwrotu wynosi 500 USD i pozostaje niezmieniona od 1998 roku. W 
ciągu ostatnich dwóch dekad, w wyniku inflacji i innych podwyżek kosztów 
utrzymania, ta ograniczona kwota stała się niewystarczająca, aby 
zaspokoić potrzeby ofiar przestępstw w 2022 r. i często nie zapewnia im 
rekompensaty za straty poniesione w ramach PPE. Gubernator Hochul 
zaproponuje zmianę statutu Biura ds. Usług dla Ofiar (Office of Victim 
Services, OVS) w celu podniesienia limitu na przedmioty PPE z 500 USD 
do 2500 USD. Podczas gdy ta propozycja podnosi pułap finansowy, takie 
przedmioty PPE będą odpowiednio dostosowane i ograniczone do tych, 
które są niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa ofiary. Pozwoli to 
zrównoważyć potrzeby ofiar przestępstw ze skończonymi, finansowymi 
zasobami stanu.  

• Promowania równości i sprawiedliwości ekonomicznej w przemyśle 
konopi indyjskich w stanie Nowy Jork: przemysł konopi indyjskich w 
stanie Nowym Jorku jest w fazie rozwoju, a rząd stanu spodziewa się 
wydać licencje na rekreacyjne użytkowanie przez osoby dorosłe. Ale 
wzrost tego przemysłu, którego wartość szacuje się na 4,2 mld USD, musi 
stworzyć możliwości dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, 
szczególnie tych z historycznie marginalizowanych społeczności. W tym 
celu gubernator Hochul utworzy publiczno-prywatny fundusz o wartości 
200 mln USD, aby wesprzeć wnioskodawców, którzy planują i rozwijają 
swój biznes. Opłaty licencyjne i wpływy z podatków zasilą fundusz i będą 
dźwignią znaczących inwestycji prywatnych.  

  
Pomimo tego, że w stanie Nowy Jork wskaźnik wykorzystania środków dla firm 
prowadzonych przez mniejszości narodowe (Minority- and Women-Owned Businesses, 



MWBE) i kobiety przekroczył 30 procent, stanowy program dotyczący sektora MWBE 
jest w dalszym ciągu niedofinansowany w stosunku do zapotrzebowania i w związku z 
tym stoi przed kilkoma poważnymi wyzwaniami. Aby wykorzystać wiodące w kraju 
wsparcie rządu stanu Nowego Jorku dla sektora MWBE, Program na rzec Równości 
gubernator Hochul zakłada:  
  

• Inwestowanie w szybszą certyfikację MWBE i zajęcie się kwestią 
zaległych certyfikacji: z powodu braku środków i inwestycji w Program 
MWBE, przez lata jego przedstawiciele konsekwentnie otrzymywali więcej 
wniosków niż byli w stanie przetworzyć, co skutkowało wydłużeniem 
czasu oczekiwania dla osób ubiegających się o certyfikację. W rezultacie, 
MWBE oczekujące na certyfikację tracą szanse przy przyznawaniu 
bieżących kontraktów stanowych i dużych nowych projektów stanowych. 
Aby rozwiązać ten problem, gubernator Hochul sfinansuje i skieruje 
wniosek do Empire State Development (ESD) o rozszerzenie personelu 
Wydziału MWBE zajmującego się rozpatrywaniem nowych i odnawialnych 
wniosków, zapewniając odpowiednią liczbę pracowników zarówno do 
rozpatrywania nowych przychodzących wniosków, jak i do zapobiegania 
narastaniu dodatkowych zaległości w ich rozpatrywaniu.  

• Ustanowienie szybszej, dedykowanej jednostki ds. odwołań w 
kwestiach MWBE w celu rozwiązania problemu zaległości w 
odwołaniach: w połączeniu z działaniami mającymi na celu usprawnienie 
i wsparcie procesu certyfikacji, ESD utworzy również nową jednostkę 
zajmującą się wyłącznie rozpatrywaniem odwołań administracyjnych, w 
tym skarg na odmowę certyfikacji MWBE. Działanie to pozwoli na 
przydzielenie personelu i zasobów w celu usunięcia istniejących zaległości 
w rozpatrywaniu odwołań administracyjnych, przy jednoczesnym 
utrzymaniu wystarczającej liczby pracowników do rozpatrywania 
napływających odwołań w bardziej sposób terminowy.  

• Promowanie równego dostępu do kredytów o obniżonym 
oprocentowaniu dla przedsiębiorstw MWBE: program Lokat 
Powiązanych (Linked Deposit Program) pomaga istniejącym firmom w 
stanie Nowy Jork uzyskać finansowanie o obniżonej stopie procentowej, 
dzięki czemu zaciąganie kredytów staje się mniej kosztowne. 
Kwalifikujące się przedsiębiorstwa mogą uzyskać pożyczki z banków 
komercyjnych, banków oszczędnościowych, stowarzyszeń 
oszczędnościowo-pożyczkowych, instytucji kredytowych dla gospodarstw 
rolnych oraz organizacji Pursuit (dawniej New York Business 
Development Corporation). O ile jednak Linked Deposit jest istotnym 
narzędziem rozwoju gospodarczego, które wsparło tysiące firm w stanie 
Nowy Jork, o tyle niepokojący jest brak uczestnictwa MWBE w tym 
programie. Z kwoty 2 mld USD przeznaczonych na program Linked 
Deposit, tylko 116,5 mln USD – czyli mniej niż 6 procent – trafiło do 
sektora MWBE w stanie Nowy Jork. Gubernator Hochul rozszerzy 
uprawnienia w ramach istniejącego programu Linked Deposit na instytucje 



finansowe rozwoju społeczności (CDFI), zwiększając dostęp do kredytów 
o obniżonym oprocentowaniu dla małych firm, w tym sektora MWBE.  

  
Osoby LGBTQIA+ w stanie Nowy Jork doświadczają wysokiego poziomu dyskryminacji, 
odrzucenia przez rodzinę, ubóstwa oraz nierówności w zakresie zdrowia fizycznego i 
psychicznego. Aby chronić społeczność osób LGBTQIA+ w stanie Nowy Jork, 
gubernator Hochul zobowiązuje się do:  
  

• Wspierania usług zdrowotne dla osób LGBTQIA+: rząd stanu Nowy 
Jork od dawna angażuje się w działania na rzecz społeczności lesbijek, 
gejów, osób biseksualnych, transseksualnych, mających odmienną płeć 
oraz osób niezgodnych z własną płcią, dlatego w trakcie kilku poprzednich 
administracji przeznaczał fundusze na wspieranie inicjatyw na rzecz 
zdrowia i usług społecznych dla osób LGBT w stanie Nowy Jork (New 
York State LGBT Health and Human Services Initiative), w tym również 
sieci organizacji. Z biegiem czasu środki te zostały ograniczone w ramach 
procesu budżetowego i muszą zostać odpowiednio sfinansowane, aby 
odzwierciedlić rosnące potrzeby. Aby wesprzeć społeczność LGBTQIA+ 
gubernator Hochul będzie wspierać bezpośrednie usługi zdrowotne, 
edukację i szkolenia w zakresie kompetencji kulturowych oraz budowanie 
potencjału organizacyjnego, zapewniając, że stan Nowy Jork, jako miejsce 
narodzin współczesnego ruchu LGBTQIA+, będzie nadal torować drogę.  

• Zapewnienia traktowania osób z uwzględnieniem płci w stanowych 
zakładach poprawczych: osoby transpłciowe, niebinarne i interpłciowe 
rutynowo doświadczają molestowania, przemocy i dyskryminacji podczas 
pobytu w zakładach karnych. W skali kraju, osoby transpłciowe 
przebywające w więzieniach są prawie 10 razy bardziej narażone na 
napaść podczas pobytu w zakładzie karnym niż cała więzienna populacja. 
Aby zapewnić spójną ochronę i sprawiedliwe traktowanie osób 
transpłciowych, niezgodnych z własną płcią i interpłciowych w systemie 
sądownictwa karnego w stanie Nowy Jork, gubernator Hochul przedstawi 
projekt ustawy wymagającej, aby osoby osadzone w stanowych i 
lokalnych zakładach karnych były traktowane i miały dostęp do artykułów 
spożywczych, odzieży i innych materiałów zgodnych z ich tożsamością 
płciową. Propozycja gubernatora zapewni zindywidualizowane i świadome 
umieszczanie osób osadzonych w zakładach karnych z poszanowaniem 
ich tożsamości płciowej, ustanawiając jednocześnie środki ochrony 
bezpieczeństwa osób osadzonych.  

• Zapewnienia opcji „X” dla płci we wszystkich agencjach stanowych 
działających w sferze publicznej: ustawa o uznaniu płci (Gender 
Recognition Act, GRA), podpisana w czerwcu 2021 roku, umożliwia 
mieszkańcom stanu Nowy Jork wybór oznaczenia płci jako „X” na 
stanowych prawach jazdy. Ten ważny krok pomógł zapewnić, że wszyscy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork, w tym osoby transpłciowe i niebinarne, 
mogą posiadać dokumenty, które dokładnie odzwierciedlają ich 
tożsamość płciową. Jednak podczas gdy wiele różnych agencji stanowych 



zbiera informacje na temat płci, większość z nich nie jest objęta 
wymogiem GRA, aby zapewnić opcję „X” przy identyfikacji płci podczas 
interakcji z agencją. Aby umożliwić mieszkańcom stanu Nowy Jork 
dokładne wyrażanie swojej tożsamości płciowej przy dostępie do większej 
liczby usług w stanie, gubernator Hochul zaproponuje rozszerzenie GRA, 
aby wymagać od dodatkowych agencji stanowych, które gromadzą 
informacje o płci, aby uwzględniały opcję „X”.  

  
Nasz stan został zbudowany przez imigrantów i obowiązkiem rządu stanu Nowy Jork 
jest zapewnienie im wsparcia, na jakie zasługują. Aby wzmocnić usługi dla imigrantów 
gubernator Hochul zobowiązuje się do:  
  

• Zwiększenia środków na Projekt Obrony Wolności: Projekt Obrony 
Wolności (Liberty Defense Project) jest publiczno-prywatnym 
partnerstwem pomiędzy Biurem dla Nowych Amerykanów (Office for New 
Americans, ONA) i ogólnostanowej koalicji organizacji rzeczniczych i grup 
pomocy prawnej w celu zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej i 
reprezentacji dla imigrantów w stanie Nowy Jork, niezależnie od ich 
statusu imigracyjnego. Program ten został okrzyknięty krajowym modelem 
reprezentacji imigracyjnej. Aby wzmocnić tę istotną pomoc prawną dla 
imigrantów, gubernator Hochul zwiększy fundusze przeznaczone na 
Projekt Obrony Wolności, aby nie tylko zapewnić kontynuację bieżących 
usług programu, ale również możliwość obsłużenia większej liczby 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy potrzebują ochrony przed 
federalnym egzekwowaniem prawa imigracyjnego, sfinansować nowe 
federalne wysiłki sądowe dotyczące prawa imigracyjnego oraz zwiększyć 
możliwości pracowników socjalnych w celu zajęcia się trudnymi 
sytuacjami życiowymi rodzin imigrantów i ułatwienia procesu wychodzenia 
z aresztu imigracyjnego. Działania te zapewniłyby najsilniejsze w kraju, 
kierowane przez rząd stanu i skoordynowane usługi integracyjne.  

• Umocnienia struktury Biura dla Nowych Amerykanów: ONA zostało 
utworzono w 2012 roku i jest przykładem dumnej tradycji stanu Nowy Jork 
jako latarni morskiej dla imigrantów. Poprzez ONA, rząd stanu Nowy Jork 
przewodzi w kraju w dostarczaniu usług dla społeczności imigrantów i 
często wypełnia luki tam, gdzie rząd federalny nie był w stanie lub nie 
chciał przeznaczyć środków dla nowo przybyłych. ONA zarządza 
programami grantowymi i nadzoruje sieć dostawców usług społecznych, 
którzy pomagają imigrantom w stanie Nowy Jork we wszystkim, od 
aplikacji o obywatelstwo po rozwój siły roboczej. Obecnie ONA prowadzi 
39 ośrodków oferujących usługi dla ponad 4,4 miliona nowych 
Amerykanów mieszkających w stanie Nowy Jork. W 2020 roku oddziały 
ONA pomogły nowym Amerykanom złożyć blisko 2250 wniosków o 
obywatelstwo i DACA, a sieć ONA przeprowadziła łącznie prawie 1300 dni 
konsultacji prawnych dla imigrantów ze stanu Nowy Jork. Gubernator 
Hochul zwiększy finansowanie ONA, umożliwiając agencji rozszerzenie jej 
kluczowych usług.  



• Ujednolicenia polityki dostępu do języka i utworzenie nowego Biura 
ds. Dostępu do Języka: Statutowa polityka dostępu do usług językowych 
w stanie Nowy Jork wymaga od wszystkich agencji wykonawczych stanu, 
które kontaktują się z obywatelami, zapewnienia usług tłumaczeniowych w 
dowolnym języku oraz przetłumaczenia ważnych dokumentów na 10 
najczęściej używanych w stanie języków innych niż angielski, w oparciu o 
dane spisu ludności. Aby rozwinąć i ulepszyć usługi dostępu do języka dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork o ograniczonej znajomości języka 
angielskiego, gubernator Hochul utworzy stałe Biuro ds. Dostępu do 
Języka – drugie takie biuro w kraju, znajdujące się na Hawajach – którego 
zadaniem będzie koordynacja i nadzór nad wdrażaniem ogólnostanowej 
polityki dostępu do języka. GuGubernator Hochul zobowiąże się również 
do skodyfikowania ogólnokrajowej polityki dostępu do języka, a nowe 
Biuro ds. Dostępu do Języka zapewni istotną pomoc w opracowaniu i 
wdrożeniu najsilniejszego w kraju prawa dotyczącego dostępu do języka.  

  
Jesteśmy winni naszym weteranom dług wdzięczności za ich służbę dla naszego kraju. 
Aby wzmocnić lokalne programy dla weteranów, gubernator Hochul zobowiązuje się do:  
  

• Wzmocnienia wsparcia dla lokalnych agencji usług dla weteranów: w 
ciągu ostatniej dekady, złożoność federalnego systemu świadczeń 
znacznie wzrosła i coraz więcej weteranów musi polegać na 
profesjonalnej pomocy w dochodzeniu swoich roszczeń i odwołań. 
Agencje obsługi weteranów w poszczególnych hrabstwach świadczą te 
ważne usługi dla weteranów w całym stanie i zasługują na środki stanowe, 
aby wspomóc ich działania. Aby zapewnić weteranom w stanie Nowy Jork 
wsparcie, na które zasługują, gubernator Hochul zwiększy minimalne 
roczne finansowanie stanowe dla agencji obsługi weteranów w 
hrabstwach i miastach z 10 000 USD do 25 000 USD każda – co stanowi 
wzrost o 150 procent.  

• Rozszerzenia programu wsparcia dla weteranów Joseph P. Dwyer 
Peer-to-Peer na cały stan: utworzony w 2012 roku program wsparcia 
weteranów o nazwie Joseph P. Dwyer Peer-to-Peer zapewnia wsparcie 
weteranom, którzy przechodzą ze służby wojskowej do życia cywilnego i 
stoją przed wyzwaniami związanymi z PTSD, urazowym uszkodzeniem 
mózgu i depresją. Obecnie rządstanu zapewnia finansowanie programów 
Dwyer w ponad 20 hrabstwach. Gubernator Hochul sfinansuje 
ogólnostanowe rozszerzenie tego programu, aby zapewnić weteranom w 
całym stanie Nowy Jork dostęp do tego istotnego wsparcia.  

• Rozszerzenie programu FreshConnect dla weteranów w celu 
zwalczania braku bezpieczeństwa żywnościowego: program 
FreshConnect dla Weteranów w stanie Nowy Jork zapewnia dodatkowe 
fundusze dla beneficjentów SNAP na zakupy na rynku rolnym i w 
stoiskach rolniczych. Gubernator Hochul rozszerzy program 
FreshConnect dla weteranów poprzez zwiększenie funduszy o 225 000 
USD, dzięki czemu program będzie mógł jeszcze lepiej służyć weteranom. 



We współpracy z Departamentem Usług dla Weteranów (DVS), rząd 
stanu Nowy Jork będzie przekazywał czeki FreshConnect bezpośrednio 
do programów usług dla weteranów w poszczególnych hrabstwach, aby 
znacznie zwiększyć ich zasięg i wskaźnik realizacji.  

• Rozszerzenia zakresu funkcjonowania kiosków w Centrum 
Powitalnym Weteranów: identyfikacja weteranów i zapewnienie im 
kontaktu z uzyskanymi przez nich świadczeniami jest wyzwaniem, przed 
którym stoi DVS i agencje ds. obsługi weteranów w całym kraju. Aby 
pomóc w dotarciu do większej liczby weteranów w stanie Nowy Jork, DVS 
opracował pilotażowy plan rozwoju kiosków z ekranami dotykowymi, które 
umożliwiają użytkownikom bezpieczne i łatwe połączenie z zasobami 
dostępnymi dla weteranów i ich rodzin w stanie Nowy Jork. W celu 
rozszerzenia dostępu do tej ważnej usługi, stan wprowadzi więcej kiosków 
w większej liczbie miejsc, w których mieszkają weterani w całym stanie, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionalnych centrów powitalnych i węzłów 
tranzytowych o dużym natężeniu ruchu.  

• Wspieranie ścieżki przejścia z wojska do życia cywilnego: przejście 
ze służby wojskowej do życia cywilnego jest często trudne dla weteranów, 
ponieważ w pierwszym roku po zwolnieniu z wojska wzrasta odsetek 
samobójstw, bezdomności, bezrobocia i udziału w sprawach karnych. Aby 
ułatwić to przejście, rząd federalny nawiązał współpracę z organizacją 
non-profit, aby opracować program sponsorowania po wygaśnięciu okresu 
służby (ETS), który pomaga weteranom przejść przez ten trudny okres. 
Poprzez ETS, sponsorzy-wolontariusze pomagają weteranom przejść po 
zakończeniu służby wojskowej do nowego życia. Aby pomóc weteranom 
w stanie Nowy Jork w dostępie do tego znakomitego programu, 
gubernator Hochul ogłosi ogólnostanową inicjatywę mającą na celu 
zapewnienie obecności sponsorów ETS w każdym hrabstwie.  

• Rozszerzenia i zwiększenia ulg podatkowych na zatrudnianie 
weteranów: obecny program ulg podatkowych dla zatrudniających 
weteranów (Hire-A-Veteran Tax Credit) zapewnia ulgę podatkową za 
zatrudnianie wykwalifikowanych weteranów na okres jednego roku lub 
dłużej, na co najmniej 35 godzin tygodniowo. Jednak program ten nie jest 
obecnie w pełni wykorzystywany ze względu na niepotrzebne 
ograniczenia, które ograniczają jego korzyści. Aby wesprzeć weteranów w 
stanie Nowy Jork poszukujących pracy, jak również biznes pragnący 
zatrudnić weteranów, gubernator Hochul przedłuży i wzmocni ulgę 
podatkową w ramach programu Hire-A-Vet Tax Credit poprzez 
rozszerzenie definicji kwalifikujących się weteranów, usunięcie obecnego 
rozróżnienia pomiędzy weteranami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi, 
oraz umożliwienie przyznawania ulg za zatrudnianie kwalifikujących się 
weteranów, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin przez co 
najmniej rok.  

  
###  
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