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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FEDERALNYCH 
W WYSOKOŚCI BLISKO 24 MLN USD NA RZECZ PROGRAMÓW 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I NAPAŚCI NA TLE SEKSUALNYM  
  

Ponad 16 mln USD na wykonywanie testów i szczepienia przeciw COVID oraz 
wsparcie usług w społecznościach zagrożonych przemocą w rodzinie na rzecz 83 

programów i schronisk dla ofiar przemocy domowej  
  

7,6 mln USD na wsparcie 50 ośrodków pomocy ofiarom gwałtu i programów na 
rzecz ofiar napaści na tle seksualnym  

  
Niezbędne fundusze na pomoc dla organizacji zajmujących się przemocą 

domową w celu wsparcia rosnącej liczby ofiar i sprostania bezprecedensowym 
wyzwaniom fiskalnym spowodowanym pandemią  

  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że rząd stanu Nowy Jork rozdysponuje blisko 
24 mln USD z funduszy federalnych na rzecz organizacji i schronisk dla ofiar przemocy 
domowej, programów walki z przemocą na tle seksualnym oraz centrów kryzysowych 
dla ofiar gwałtu. Fundusze te pomogą tym organizacjom rozszerzyć zakres dostępnych 
na miejscu testów i szczepień przeciw COVID, zrównoważyć problemy fiskalne 
związane z pandemią, lepiej dotrzeć do społeczności o słabo rozwiniętej infrastrukturze 
oraz wesprzeć rosnącą liczbę osób ocalałych, które szukają pomocy.  
  
„Moja mama otworzyła dom dla osób, które doświadczyły przemocy domowej i 
związanej z płcią, dlatego świadczenie usług dla tej bezbronnej populacji jest kwestią 
bliską mojemu sercu”, powiedziała gubernator Hochul. „Pandemia doprowadziła do 
tragicznego w skutkach wzrostu liczby przypadków przemocy domowej i przemocy 
seksualnej, a te fundusze są niezbędne, aby zapewnić osobom ocalałym bezpieczny 
dostęp do pomocy i usług, których potrzebują”.  
  
W ramach ustawy o usługach i zapobieganiu przemocy w rodzinie (Family Violence 
Prevention and Services Act) oraz Amerykańskiego Planu Ratunkowego (American 
Rescue Plan) 83 organizacje i ośrodki zajmujące się przemocą domową otrzymają 16,3 
mln USD, co umożliwi dostęp do testów na COVID, szczepień oraz mobilnych jednostek 
medycznych. Zapewni to również uzupełnienie tradycyjnych usług związanych z 
przeciwdziałaniem przemocy domowej dla społeczności wiejskich, programów 



uwzględniających specyfikę kulturową oraz społeczności o ograniczonej dostępności 
usług. Ponadto 50 ośrodków pomocy ofiarom gwałtu i organizacji zajmujących się 
zwalczaniem przemocy na tle seksualnym otrzyma 7,6 mln USD na wsparcie 
świadczonych przez nie usług, a także na wzmocnienie środków zapobiegających i 
łagodzących skutki COVID. Biuro ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (New York 
State Office of Children and Family Services, OCFS) zarządza tymi funduszami.  
  
Komisarz OCFS, Sheila J. Poole, powiedziała: „Ostatnią rzeczą, o którą powinny się 
martwić osoby doświadczające przemocy domowej i napaści na tle seksualnym, jest 
ochrona ich zdrowia, kiedy szukają pomocy niezbędnej do jego odzyskania i poprawy 
swojego życia. OCFS ma przyjemność zarządzać tymi funduszami, które w znaczący 
sposób wpłyną na życie osób ocalałych i pomogą zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wirusa COVID”.  
  
Senator, Charles E. Schumer, powiedział: „Wspieranie ofiar przemocy domowej i 
napaści na tle seksualnym jest niezwykle istotną misją, dlatego wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za rozsądne zainwestowanie części funduszy federalnych, które 
zapewniłem dla stanu Nowy Jork w ramach Amerykańskiego Planu Ratunkowego, na 
rzecz tych wartościowych organizacji. W tym samym dniu, w którym Kongres odnowił 
ustawę o przemocy wobec kobiet (Violence Against Women Act), z zadowoleniem 
przyjmuję fakt, że fundusze te zostaną przeznaczone na pomoc w przypadku przemocy 
domowej i gwałtu na terenach wiejskich i innych obszarach o słabo rozwiniętej 
infrastrukturze”.  
  
Senator, Kirsten Gillibrand, powiedziała: „Ośrodki pomocy dla ofiar gwałtu i 
organizacje zajmujące się pomocą ofiarom napaści na tle seksualnym w stanie Nowy 
Jork niestrudzenie pracują nad wsparciem osób, które doświadczyły przemocy, 
zapewniając im kluczowe usługi, takie jak telefony zaufania, planowanie 
bezpieczeństwa, schronienie i pomoc medyczną, w tym testy i szczepionki przeciw 
COVID. Z dumą walczyłam o uchwalenie Amerykańskiego Planu Ratunkowego, który 
pomógł zapewnić środki finansowe tym niezbędnym organizacjom. Będę kontynuować 
starania o pozyskanie środków federalnych na wsparcie dla osób ocalałych i walkę z 
przemocą seksualną w stanie Nowy Jork”.  
  
Reprezentant, Jerrold Nadler, powiedział: „Z radością przyjmuję informację, że środki 
te zostaną przeznaczone na programy organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy domowej i przemocy na tle seksualnym w stanie Nowy Jork. Każdego roku 
takie organizacje pomagają tysiącom mieszkańców stanu Nowy Jork, a te fundusze 
zapewnią im dalsze wsparcie i środki dla osób ocalałych. Szczególnie cieszy mnie fakt, 
że ponad 4 mln USD trafi do miasta Nowy Jork. Dziękuję gubernator Hochul za jej 
przywództwo w tej sprawie i liczę na naszą dalszą współpracę w przyszłości”.  
  
Reprezentant, Adriano Espaillat, powiedział: „Przemoc domowa dotyka rodziny w 
moim okręgu oraz w społecznościach w całym stanie. Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul za dzisiejsze oświadczenie o przekazaniu funduszy federalnych, które 
pomogłem zabezpieczyć w Kongresie, na zapewnienie dodatkowych środków dla 



programów przeciwdziałania przemocy domowej i przemocy na tle seksualnym w całym 
stanie Nowy Jork. Wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju usługi jest tragicznym 
następstwem pandemii, dlatego musimy kontynuować nasze działania na rzecz 
organizacji zajmujących się opieką nad ofiarami, osobami ocalałymi i ich rodzinami. 
Finansowanie to pomoże zrównoważyć problemy fiskalne, z jakimi te organizacje 
zmagają się w ostatnich latach, w celu kontynuowania ich ważnej pracy, w tym 
rozszerzenia dostępu do profilaktyki związanej z wirusem COVID-19 poprzez 
szczepienia, punkty wykonywania testów i opiekę zdrowotną dla potrzebujących jej 
osób”.  
  
Reprezentantka, Mondaire Jones, powiedziała: „Dzięki dofinansowaniu w wysokości 
24 mln USD z funduszy federalnych w ramach ustawy o usługach i zapobieganiu 
przemocy w rodzinie oraz Amerykańskiego Planu Ratunkowego, które z dumą 
pomogłam uchwalić w Kongresie, gubernator Hochul udziela bardzo potrzebnego 
wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy domowej i napaści na tle seksualnym 
w całym stanie Nowy Jork. Nie ma wątpliwości, że przemoc wobec kobiet jest 
ogólnokrajową epidemią, a zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19 zaobserwowaliśmy 
wzrost liczby osób ocalałych, które szukają pomocy. Od zapewnienia testów i szczepień 
przeciw COVID po rozszerzenie usług dla osób ocalałych w społecznościach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze, fundusze te będą miały kluczowe znaczenie dla ich ochrony i 
przybliżą nas o krok do ostatecznego zakończenia tej epidemii.  
  
Podział funduszy dla świadczeniodawców, według regionów:  
  

• Capital Region: 2 354 675 USD  

• Central New York: 1 828 638 USD  
• Finger Lakes: 2 410 368 USD  

• Long Island: 2 321 091 USD  
• Mid-Hudson: 2 859 754 USD  
• Mohawk Valley: 1 368 411 USD  

• North Country: 1 283 045 USD  
• Miasto Nowy Jork: 4 492 056 USD  

• Southern Tier: 1 337 656,00 USD  
• Western New York: 2 828 350 USD  
• Obejmujące wiele regionów*: 821 700 USD  

*Jeden ze świadczeniodawców otrzymał fundusze zarówno na finansowanie ośrodków 
kryzysowych dla ofiar gwałtu, jak i napaści na tle seksualnym w ramach jednego 
finansowania, które obejmuje 11 hrabstw w trzech regionach gospodarczych.  
  
W drugim roku pandemii świadczeniodawcy usług związanych z przemocą domową 
odnotowali zwiększoną liczbę osób zwracających się o pomoc, a także wzrost nasilenia 
przemocy. Pandemia spowodowała również bezprecedensowe wyzwania fiskalne dla 
świadczeniodawców usług związanych z przemocą domową w całym stanie. Oprócz 
rozszerzenia usług związanych z COVID, te federalne fundusze pomogą w stabilizacji 
siły roboczej i zapewnią ciągłość usług dla osób ocalałych.  
  



Finansowanie programów pomocy dla ofiar napaści na tle seksualnym oraz ośrodków 
kryzysowych wspiera potrzeby osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku 
sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, a także promuje ciągłość usług w lokalnych 
społecznościach. Pomoże to tym organizacjom w przejściu na usługi wirtualne/zdalne 
oraz w pokryciu kosztów materiałów eksploatacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia 
wirusem COVID-19 i jego rozprzestrzeniania się. Fundusze mogą być również 
wykorzystane na stabilizację lub rozszerzenie kadry pracowniczej.  
  
Dyrektor wykonawcza Biura ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie w stanie 
Nowy Jork, Kelli Owens, powiedziała: „COVID-19 nadal ma wpływ na osoby, które 
przeżyły przemoc domową i na tle seksualnym, doświadczające izolacji, strachu i stresu 
finansowego, który nasilił się w wyniku pandemii. Organizacje zajmujące się 
przeciwdziałaniem przemocy domowej i na tle seksualnym będą teraz dysponować 
dodatkowymi funduszami na wsparcie wszystkich ocalałych osób, których potrzeby są 
związane z COVID. Środki te są również zgodne z inicjatywami administracji Hochul, 
która dąży do rozszerzenia zakresu usług związanych z przeciwdziałaniem przemocy 
domowej i na tle seksualnym, tak aby były one bardziej skoncentrowane na osobach, 
które ocalały, uwzględniały traumę i były dostosowane do potrzeb 
kulturowych. Dziękujemy gubernator Hochul za priorytetowe traktowanie osób 
ocalałych”.  
  
Dyrektor Biura ds. Pomocy Ofiarom (Office of Victim Services, OVS) w Stanie 
Nowy Jork, Elizabeth Cronin powiedziała: „Nie ulega wątpliwości, że pandemia 
zaostrzyła wyzwania, przed jakimi stają osoby, które przeżyły przemoc domową i 
napaść na tle seksualnym, szukając bezpieczeństwa i stabilizacji dla siebie i swoich 
rodzin. W OVS jesteśmy dumni, że możemy wspierać kompleksową sieć organizacji i 
usług dla osób ocalałych. Dziękuję gubernator Hochul i kolegom z siostrzanych agencji 
stanowych za ich zaangażowanie w zapewnienie, że to krytyczne wsparcie jest 
dostępne zawsze i wszędzie tam, gdzie jest potrzebne”.  
  
Dyrektor wykonawcza Koalicji ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Stanie 
Nowy Jork, Connie Neal, powiedziała: „Od początku pandemii organizacje zajmujące 
się zwalczaniem przemocy domowej odnotowują znaczny wzrost zapotrzebowania na 
tego typu usługi, a także niepokojące tendencje w zakresie złożoności doświadczeń 
osób, które przeżyły przemoc. Dziękujemy gubernator Hochul i OCFS za udostępnienie 
tych funduszy na wsparcie pilnych potrzeb osób dotkniętych przemocą domową i ich 
dzieci, poprawę ich bezpieczeństwa i ogólnego dobrobytu, a także za priorytetowe 
potraktowanie stabilizacji zatrudnienia w programach rzecznictwa w całym stanie”.  
  
Dyrektor wykonawcza Koalicji ds. Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej w stanie 
Nowy Jork, Joanne Zannoni, powiedziała: „Jesteśmy wdzięczni za wsparcie ze 
strony gubernator Hochul i OCFS w tym niezwykle trudnym dla ofiar przemocy 
seksualnej okresie, a także dla adwokatów, którzy im służą. Potrzeby osób ocalałych 
przerosły możliwości naszych placówek. Te dodatkowe środki pozwolą odmienić los 
osób, które usiłują odzyskać równowagę po doświadczeniu przemocy seksualnej i 
wykorzystywania seksualnego”.  
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