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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 64 MLN USD NA POMOC 
DLA ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI RODZIN I OSÓB 

DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ  
  

Fundusz Pomocowy na wypadek Pandemii na pokrycie kosztów zakupu pieluch 
dla ponad 128 000 gospodarstw domowych oraz wydatków na żywność dla ponad 

26 000 wielopokoleniowych gospodarstw domowych  
  
Zapewni wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pokrycie 

kosztów mieszkania i przeprowadzki  
  

Fundusze federalne przeznaczone dla mieszkańców stanu Nowy Jork 
korzystających z pomocy publicznej lub objętych Programem Uzupełniającej 

Pomocy Żywieniowej  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie ponad 64 mln USD z funduszy 
federalnych na pomoc dla zmagających się z trudnościami mieszkańców stanu Nowy 
Jork posiadających dzieci, rodzin wielopokoleniowych oraz osób, które doświadczyły 
przemocy domowej, na pokrycie ich wydatków w związku z trwającą pandemią COVID-
19. Zarządzany przez stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i Osób z 
Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) oraz 
stanowe Biuro Zapobiegania Przemocy Domowej (Office for the Prevention of Domestic 
Violence, OPDV), Fundusz Pomocy na wypadek Pandemii (Pandemic Emergency 
Assistance Fund) zapewni jednorazowe wypłaty, aby pomóc w kosztach zakupu pieluch 
dla rodzin zmagających się z trudnościami, pokryć wydatki na żywność dla gospodarstw 
domowych, w których mieszkają zarówno dzieci, jak i starsi dorośli, a także zapewnić 
niezbędne zakwaterowanie i pomoc w przeprowadzce dla osób, które doświadczyły 
przemocy domowej.  
  
„Pandemia obnażyła istniejące w naszym całym społeczeństwie nierówności, 
powodując, że najbardziej podatni na zagrożenia mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy 
już wcześniej borykali się z problemami, jeszcze bardziej ucierpieli”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Dzięki pomocy naszych federalnych partnerów, moja 
administracja podejmuje zdecydowane działania, aby zmniejszyć ciężar tego kryzysu 
zdrowia publicznego dla rodzin z małymi dziećmi, tych, którzy w swoim gospodarstwie 
domowym wspierają starszych członków rodziny oraz osób, które doświadczyły 
przemocy domowej. To niezbędne dofinansowanie pomoże dziesiątkom tysięcy rodzin 



zapłacić za jedzenie i pieluchy, a jednocześnie będzie ratunkiem dla osób, które 
doświadczyły przemocy domowej i potrzebują wsparcia w zmianie miejsca 
zamieszkania”.  
  
Począwszy od tego miesiąca OTDA będzie wydawać jednorazowe wypłaty dla 
wszystkich rodzin zarejestrowanych w Programie Pomocy Publicznej (Public 
Assistance) lub Programie Uzupełniającej Pomocy Żywieniowej (Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP), które mają dziecko w wieku poniżej trzech lat. Rodziny 
otrzymają 140 USD na każde kwalifikujące się dziecko, by pomóc w pokryciu kosztów 
zakupu pieluch. Przewiduje się, że fundusze te będą przeznaczone na pomoc dla około 
150 000 dzieci w 128 500 gospodarstwach domowych w całym stanie.  
  
Aby pokryć koszty żywności, w kwietniu agencja zapewni również jednorazowe 
płatności, w wysokości 730 USD, dla gospodarstw domowych, które są zapisane do 
Programu Pomocy Publicznej lub SNAP i w których jest zarówno osoba dorosła, która 
ma 55 lat lub więcej, jak i dziecko, które ma 17 lat lub mniej. Gospodarstwa domowe 
otrzymają jednorazową zapomogę na każdą kwalifikującą się starszą osobę w 
gospodarstwie domowym. Przewiduje się, że około 26 300 gospodarstw domowych 
otrzyma tę pomoc.  
  
W obu przypadkach OTDA wyda te płatności bezpośrednio na konto Elektronicznego 
Przekazywania Świadczeń (Electronic Benefit Transfer, EBT) kwalifikujących się 
gospodarstw domowych. Te dwa programy zapewnią około 42,8 mln USD na pomoc 
dla zmagających się z trudnościami mieszkańców Nowego Jorku pochodzących z 
Programu Pomocy na wypadek Pandemii.  
  
Pełniący obowiązki komisarza OTDA, Daniel W. Tietz, powiedział: „Bez wątpienia 
mieszkańcy stanu Nowy Jork wciąż odczuwają skutki pandemii, w tym wielu z nich, 
którzy walczyli o przetrwanie jeszcze zanim prawie dwa lata temu rozpoczął się stan 
zagrożenia zdrowia publicznego. Fundusze te zapewnią rodzinom z małymi dziećmi lub 
starszymi członkami rodziny ważną krótkoterminową pomoc, podczas gdy wspólnie 
będziemy kontynuować odbudowę po trudnościach ekonomicznych spowodowanych 
pandemią”.  
  
Ponadto OPVD otrzyma 21,4 mln USD z Funduszu Pomocy na wypadek Pandemii do 
rozdysponowania na rzecz organizacji zajmujących się pomocą ofiarom przemocy 
domowej posiadającym dzieci, które kwalifikują się do środków z Pomocy Tymczasowej 
dla Potrzebujących Rodzin (Temporary Assistance for Needy Families). Fundusze te 
pomogą osobom ocalałym pokryć krótkoterminowe wydatki związane z relokacją, takie 
jak czynsz, media i naprawy.  
  
Dyrektor wykonawcza OPDV, Kelli Owens, powiedziała: „Potrzeby i głosy osób 
ocalałych są na pierwszym planie w naszej pracy nad przekształceniem systemów 
świadczenia usług związanych z przemocą domową i seksualną tak, by były one 
bardziej skoncentrowane na osobach ocalałych, świadome traumy i wrażliwe kulturowo. 
Osoby ocalałe najlepiej znają swoje potrzeby, a te fundusze pozwolą usługodawcom na 



bezpośrednią pracę z ocalonymi, zwłaszcza czarnoskórymi, rdzennymi mieszkańcami i 
osobami kolorowymi, by zaspokoić te potrzeby natychmiast i w sposób elastyczny. 
Dziękujemy gubernator Hochul za jej niezłomne zaangażowanie w zapobieganie 
przemocy domowej i za jej przywództwo w kwestii zapewnienia osobom ocalałym 
wsparcia, którego potrzebują”.  
  
Stres, bezrobocie i presja finansowa nie powodują, że ludzie znęcają się nad swoimi 
partnerami, ale czynniki te mogą przyczynić się do zwiększenia częstotliwości i 
nasilenia takiej przemocy oraz stworzyć bardziej niebezpieczne sytuacje dla ofiar, 
zwłaszcza gdy nałoży się na nie zwiększona izolacja wynikająca z konieczności 
zachowania dystansu społecznego. W szczytowym okresie pandemii COVID liczba 
połączeń na telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej i seksualnej (Domestic and 
Sexual Violence Hotline) w stanie Nowy jork wzrosła średnio o 45%.  
  
Reprezentant, Adriano Espaillat, powiedział: „Dziś i każdego dnia jednoczymy się, 
by wspierać ofiary, osoby, które doświadczyły przemocy domowej i ich rodziny w stanie 
Nowy Jork i w całym kraju. Przemoc domowa to swoista „pandemia” pośrednio 
związana z pandemią COVID-19, której przypadki wciąż rosną, dlatego wyrażam 
uznanie dla gubernator Hochul za dzisiejsze oświadczenie, w którym ogłasza ona 
przekazanie ponad 64 mln USD z funduszy federalnych, aby pomóc rodzinom i osobom 
ocalałym w stanie Nowy Jork w wydatkach związanych z przemocą domową w obliczu 
pandemii COVID-19. Nigdy nie wolno nam odwracać się plecami do rodzin, które 
znajdują się w przemocowych związkach, a nasza praca pozostaje kluczowa, by 
zapobiegać nadużyciom, które dotykają nasze społeczności, i zapewnić rodzinom 
wsparcie i zasoby, których potrzebują i na które zasługują, by powrócić do normalnego 
życia i je odbudować”.  
  
Senator stanu, Roxanne Persaud, powiedziała: „Pomoc federalna w wysokości 64 
mln USD przeznaczona na walkę z pandemią przyniesie ulgę gospodarstwom 
domowym pozbawionym bezpieczeństwa żywnościowego, osobom i rodzinom 
doświadczającym przemocy domowej oraz gospodarstwom domowym, w których 
brakuje odpowiednich zapasów pieluch dla noworodków i niemowląt. Dziękuję 
gubernator Hochul za jej nieustające wsparcie i zaangażowanie na rzecz najbardziej 
potrzebujących rodzin w całym stanie Nowy Jork. Pandemia i jej ekonomiczne 
konsekwencje wpływają na mieszkańców stanu Nowy Jork z każdej społeczności i z 
każdego środowiska”.  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C646ad95f1442499591eb08d9eb27a420%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637799377763399115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UJQdpIE4%2BOT79EG0oIw8BcXnAeQcIFOKi%2B%2BIZSf1Svo%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

