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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE FUNDUSZY NA POMOC DLA 
ORGANIZACJI SPOŁECZNOŚCI AZJATYCKIEJ W CAŁYM STANIE NOWY JORK  

  
Asian American Federation (AAF) otrzyma łącznie 6,8 mln USD dofinansowania, 

które zostaną przekazane 59 organizacjom społecznym  
  

Coalition for Asian American Children and Families otrzyma ponad 1 mln USD na 
potrzeby rozwoju współpracy z organizacjami w celu zwiększenia usług dla 
młodzieży i młodych dorosłych ze społeczności amerykanów azjatyckiego 

pochodzenia  
  

Chinese-American Planning Council (CPC) otrzyma prawie 700 000 USD na cele wzmocnienia 
społeczności Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, imigranckich i społeczności o niskich dochodach 

w mieście Nowy Jork  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dofinansowania w wysokości 10 
mln USD dla organizacji świadczących usługi dla społeczności Amerykanów 
azjatyckiego pochodzenia, które zostały w szczególnie dotkliwym stopniu dotknięte 
pandemią COVID-19. Fundusze, które zostały przyznane w budżecie na lata 2021-22, 
zostaną rozdysponowane wśród grup społecznych za pośrednictwem Asian American 
Federation (AAF), Coalition for Asian American Children and Families (CACF) oraz 
Chinese-American Planning Council (CPC), jak również inne organizacje. Nacisk 
zostanie położony na programy społeczne i usługodawców, którzy oferują usługi i 
programy wspierające bezpośrednio dla społeczności Amerykanów azjatyckiego 
pochodzenia zamieszkujących stan Nowy Jork. Będzie to największa inwestycja w tę 
społeczność w historii stanu Nowy Jork.  
  
„Pandemia COVID-19 miała destrukcyjny wpływ na tak wiele znajdujących się w 
trudnej sytuacji i zmarginalizowanych społeczności w całym stanie Nowy Jork”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Społeczność Amerykanów azjatyckiego 
pochodzenia została szczególnie ciężko doświadczona, nie tylko przez wirusa, ale 
przez wzrost nienawiści i brutalnych przestępstw. To dofinansowanie w kwocie 10 mln 
USD stanowi wyraźny sygnał, że nie ma u nas miejsca dla nienawiść i że będziemy 
nadal wspierać ramię w ramię nasze siostry i naszych braci ze społeczności 
Amerykanów azjatyckiego pochodzenia. Moja administracja koncentruje się na 
kontynuowaniu pomocy dla społeczności, które zbyt długo były zapomniane, nie tylko 
w trakcie wychodzenia z tej pandemii, ale również w przyszłości”.  



  

Asian American Federation (AAF) otrzyma w sumie 6,8 mln USD dofinansowania 
przeznaczonego na wzmocnienie wsparcia społecznego oferowanego przez sieć 
organizacji, które w związku z pandemią doświadczyły nagłego wzrostu 
zapotrzebowania na usługi. AAF przeznaczy fundusze na wsparcie 59 wymienionych 
poniżej organizacji społecznych, które zapewniają bezpośrednie usługi, zarządzanie 
przypadkami i wsparcie zdrowia psychicznego, które służą Amerykanom azjatyckiego 
pochodzenia, którzy mieszkają w całym stanie Nowy Jork. Ponadto, Zgromadzenia 
Stanu Nowy Jork (New York State Assembly) przekaże 1,4 mln USD w ramach 
pomocy legislacyjnej kolejnym 40 organizacjom, które działają na rzecz wielu różnych 
społeczności w stanie Nowy Jork. Wsparcie AAF otrzymają następujące organizacje:  

• A Place for Kids  

• Academy of Medical & Public Health Services  

• Adhikaar for Human Rights and Social Justice  

• Arab American Association of New York  

• Arab-American Family Support Center  

• Asian American Arts Alliance  

• Asian American Community Empowerment  
• Asian American Legal Defense and Education Fund  

• Asian Americans for Equality  

• Asian Pacific Islander American Public Affairs  

• Bridges From Borders  

• Brooklyn Chinese-American Association  

• Brooklyn Community Improvement Association  

• Burmese Community Services  

• Caribbean Equality Project  
• Center for the Integration and Advancement of New Americans  

• Chhaya Community Development Corporation  

• Chinatown Partnership LDC  

• Chinatown YMCA  

• Chinese American IPA  

• Chinese American Social Services Center  

• Chinese Consolidated Benevolent Association  

• Chinese Progressive Association  

• Chinese-American Family Alliance for Mental Health  

• CMP  

• Council of Peoples Organization  

• Damayan Migrant Workers Association  

• Desis Rising Up and Moving  

• Garden of Hope  

• Hamilton-Madison House  

• Homecrest Community Services  

• Immigrant Social Services  

• India Home  

• Jahajee Sisters  

• Japanese American Association of New York  



• Japanese American Social Services, Inc.  
• Karen Society of Buffalo  

• Korean American Family Service Center  

• Korean Community Services of Metropolitan New York  

• Laal NYC  

• Mekong Center NYC  

• Midtown Utica Community Center  

• Migrant Center  

• MinKwon Center  

• Refugees Helping Refugees  

• Sakhi for South Asian Women  

• Sapna NYC  

• Sikh Coalition  

• South Asian Council for Social Service  

• South Asian Youth Action  

• Turning Point for Women and Families  

• United Chinese Association of Brooklyn  

• Womankind (dawniej NYAWC)  

• Women for Afghan Women  

• YWCA of Queens  

  
Coalition for Asian American Children and Families otrzyma ponad 1 mln USD i 
nawiąże współpracę z organizacjami takimi jak: Apex for Youth, Arab American Family 
Support Center, Asian Americans for Equality, Chinese-American Planning Council, 
South Asian Youth Action! Korean American Family Service Center, MinKwon Center 
for Community Action, and Mekong NYC, w celu rozwoju usług dla młodzieży i 
młodych dorosłych skierowanych do społeczności Amerykanów azjatyckiego 
pochodzenia poprzez skupienie się na rozwoju społeczno-emocjonalnym i dobrostanie 
psychicznym.  
  
Chinese-American Planning Council (CPC), organizacja świadcząca usługi przyczyniające się do 
wprowadzania pozytywnych zmian społecznych, otrzyma prawie 700 000 dolarów, aby pomóc 
wzmocnić pozycję społeczności Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, imigrantów i społeczności o 
niskich dochodach w mieście Nowy Jork poprzez zapewnienie im równego dostępu do zasobów i 

możliwości niezbędnych do rozwoju. Fundusze będą wspierać dostosowane kulturowo i 

językowo usługi i programy CPC w celu poprawy społecznych uwarunkowań zdrowia 
dzieci, młodzieży, studentów, rodzin i seniorów. Dzięki tej inicjatywie zwiększony 
zostanie ich publiczny dostęp do zasobów, rozszerzony zakres usług związanych z 
personelem, poprawione zarządzanie przypadkami oraz rozszerzone możliwości 
rozwojowe na etapie wczesnego dzieciństwa.  
  
Senator John Liu powiedział: „Społeczność Amerykanów azjatyckiego pochodzenia i 
mieszkańców wysp Pacyfiku (AAPI) była celem bezlitosnej nienawiści, bigoterii i 
przemocy przez ostatnie dwa lata, a my zdecydowanie potrzebujemy środków, które 
pozwoliłyby nam zaadresować podstawową przyczynę tych ataków. Jesteśmy 
wdzięczni za przyznanie zeszłorocznej alokacji budżetowej w wysokości 10 mln USD, 



ale akty skierowane przeciwko Amerykanom azjatyckiego pochodzenia nadal mają 
miejsce i nadal potrzebujemy dodatkowych środków na walkę z nimi. Musimy zająć się 
szeregiem potrzeb, takich jak bezpieczeństwo społeczności, usługi dla młodzieży i 
seniorów, wsparcie zdrowia psychicznego dla azjatyckiego pochodzenia mieszkańców 
stanu Nowy Jork oraz wdrożenie programu nauczania AAPI w szkołach publicznych”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Yuh-Line Niou, powiedziała: „Nasze społeczności 
Amerykanów azjatyckiego pochodzenia stoją w obliczu kryzysu antyazjatyckiej 
nienawiści i przemocy. Jesteśmy przestraszeni. Jesteśmy wściekli. Przede wszystkim 
poprosiliśmy nasz rząd o realną, konkretną pomoc, aby zapewnić mieszkającym w 
stanie Nowy Jork osobom azjatyckiego pochodzenia i mieszkańcom wysp Pacyfiku 
poczucie bezpieczeństwa w ich własnym mieście. Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul za przekazanie tych bardzo potrzebnych funduszy organizacjom społeczności 
Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, które każdego dnia pracują na rzecz walki z 
nienawiścią i powstrzymania przemocy. To dobry początek, ale możemy i musimy 
zrobić więcej. Wzywam moich kolegów w Albany do przyznania dodatkowych środków, 
których nasza społeczność tak rozpaczliwie potrzebuje”.  
  
Dyrektor wykonawcza Asian American Federation, Jo-Ann Yoo, powiedziała: 
„Dziękujemy gubernator Hochul za jej inwestycje i zaangażowanie w zapewnienie 
środków, których zamieszkująca stan Nowy Jork społeczność Amerykanów 
azjatyckiego pochodzenia potrzebuje teraz bardziej niż kiedykolwiek. W obliczu 
tragedii, jakich doświadczyła nasza społeczność od początku pandemii, a szczególnie 
boleśnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wielu obywateli azjatyckiego pochodzenia 
boi się o własne życie, wychodząc z domu. Przywództwo gubernator Hochul pokazuje, 
że nasz głos nie pozostaje niesłyszany, gdy prosimy o wsparcie w przezwyciężeniu tej 
traumy. Dzisiejsze ogłoszenie jest początkiem długiej pracy, którą mamy do 
wykonania, i oczekujemy współpracy z gubernator oraz urzędnikami stanowymi i 
miejskimi, aby zapewnić, że społeczność Amerykanów azjatyckiego pochodzenia w 
stanie Nowy Jork będzie chroniona i otrzyma środki, które pozwolą jej przetrwać ten 
kryzys”.  
  
Anita Gundanna i Vanessa Leung, dyrektorki Coalition for Asian American 
Children and Families (CACF), powiedziały: „Coalition for Asian American Children 
and Families jest bardzo wdzięczna biuru gubernator za wsparcie naszych 
innowacyjnych i wspierających programów dla młodzieży, które mają na celu 
zaspokojenie społecznych potrzeb emocjonalnych młodych ludzi. Dzięki 
dofinansowaniu interwencji kryzysowej, CACF wraz z ośmioma organizacjami wspólnie 
opracowało program, który ma na celu wspieranie zdrowego poczucia własnej wartości 
u młodych ludzi, więzi ze społecznością, przynależności oraz samodzielności. 
Doceniamy naszą współpracę z władzami stanowymi i z niecierpliwością czekamy na 
możliwość rozpropagowania pozytywnego wpływu tych funduszy”.  
  
Prezes Chinese-American Planning Council, Wayne Ho, powiedział: „Chcielibyśmy 
podziękować gubernator i ustawodawcom stanowym za przyznanie tych, jakże 
ważnych, funduszy wspierających społeczność Amerykanów azjatyckiego pochodzenia 



i mieszkańców wysp Pacyfiku. Wzrost przemocy i nienawiści wobec Azjatów w 
połączeniu z ekonomiczną katastrofą spowodowaną pandemią sprawiły, że nasza 
społeczność znalazła się w kryzysie. W ciągu ostatniego roku CPC pomogła ponad 
125 000 mieszkańcom stanu Nowy Jork w każdym wieku i z różnych środowisk, 
oferując nasze podstawowe usługi, pomoc finansową i działania pomocowe w czasie 
pandemii. CPC z niecierpliwością oczekuje na otrzymanie tych funduszy od władz 
stanowych, aby móc dalej zajmować się potrzebami zdrowotnymi, ekonomicznymi i 
bezpieczeństwa członków naszej społeczności”.  
  
  

###  
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