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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POWOŁANIE NOWYCH PRACOWNIKÓW DO 
PROGRAMU SNUG STREET OUTREACH, PRZESZKOLONYCH DO PRACY W 

SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH W CELU ZWALCZANIA EPIDEMII PRZEMOCY 
Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ  

  
Program SNUG Street Outreach koncentruje się na działaniach lokalnych: 

mediacje w konfliktach, mentoring młodzieży, poradnictwo oraz współpraca z 
lokalnymi partnerami  

  
29 przedstawicieli programu będzie pracować w miejscowościach Albany, 

Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, 
Troy i Yonkers  

  
Zatrudnienie nowych pracowników stało się możliwe dzięki stanowej inwestycji w 
wysokości 8,2 mln USD w programy działań terenowych i zapobiegania przemocy 

w całym stanie  
  

Po raz pierwszy tego rodzaju kreatywne i innowacyjne szkolenie zostało 
zorganizowane w Stanowym Centrum Szkoleniowym Gotowości Kryzysowej, 

które dysponuje obiektem CityScape przeznaczonym do zajęć z podziałem na role 
i ćwiczeń z zakresu rzeczywistych sytuacji  

  
Propozycja budżetowa gubernator Hochul przewiduje przeznaczenie 24,9 mln 

USD na podtrzymanie i rozwój inicjatyw związanych z zapobieganiem przemocy z 
użyciem broni palnej oraz rozszerzenie stanowej sieci SNUG na miejscowości 

Utica, Schenectady i Niagara Falls  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że do stanowego programu SNUG Street 
Outreach dołączą nowi pracownicy w miejscowościach Albany, Buffalo, Hempstead, Mt. 
Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy i Yonkers. Gubernator 
Hochul spotkała się z nowymi pracownikami i przekazała im uwagi (wirtualnie) na 
dzisiejszym szkoleniu zespołu.  
  

„Wykorzystujemy wszystkie dostępne nam środki, aby ratować życia i powstrzymać 
przemoc z użyciem broni palnej, która jest plagą w wielu społecznościach w całym 
stanie” – powiedziała gubernator Hochul. „W ramach programu SNUG Street 
Outreach specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy zostaną wysłani do społeczności 



lokalnych w celu prowadzenia mediacji w konfliktach, udzielania wsparcia mentorskiego 
młodzieży oraz współpracy z lokalnymi partnerami, aby poprawić bezpieczeństwo na 
ulicach. Będziemy nadal podejmować zdecydowane działania i stosować kreatywne 
rozwiązania, aby położyć kres przemocy z użyciem broni palnej i zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  

  
Program, będący częścią kompleksowego planu gubernator Hochul mającego na celu 
rozwiązanie problemu przemocy z użyciem broni palnej, skupia się na działaniach 
wśród lokalnych społeczności, w tym na mediacjach w konfliktach, mentoringu dla 
młodzieży oraz zapewnieniu doradztwa i wsparcia w związku z traumą wynikającą z 
długotrwałego narażenia na przemoc. Nowa grupa składająca się z 29 pracowników 
terenowych, ratowników medycznych, pracowników socjalnych i opiekunów 
społecznych została przeszkolona w Stanowym Centrum Szkoleniowym Gotowości 
Kryzysowej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych w 
Oriskany, w magazynie o powierzchni 45 000 stóp kwadratowych, w którym znajduje się 
CityScape – wierna replika kwartału miejskiego z budynkami, szkołą, bankiem, 
mieszkaniami i innymi elementami architektury i krajobrazu.   
   
To supernowoczesne miejsce służy zwykle jako baza szkoleniowa dla oddziałów 
SWAT, ale w tym tygodniu zostało przekształcone w centrum walki z przemocą. 
Zespoły pracowników SNUG mają tam możliwość prowadzenia zajęć z podziałem na 
role, wykonywania ćwiczeń praktycznych i nauki reagowania na przemoc na ulicach 
miast w rzeczywistym środowisku, a nie w sali lekcyjnej, co razem składa się na jedyne 
w swoim rodzaju, innowacyjne podejście do pomocy w rozwiązaniu ważnego problemu, 
jakim jest przemoc z użyciem broni palnej.  
   
Zarządzany przez stanowy Wydział Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach 
Karnych (Division of Criminal Justice Services, DCJS) program SNUG Street Outreach 
traktuje przemoc z użyciem broni palnej jako problem zdrowia publicznego, identyfikując 
jej źródło, przerywając jej propagowanie i zwalczając ją poprzez angażowanie jednostek 
i społeczności w celu zmiany norm społecznych dotyczących przemocy. Pracownicy 
terenowi i ratownicy medyczni cieszą się zaufaniem, ponieważ często mieli w 
przeszłości związek z wymiarem sprawiedliwości i mieszkają w społecznościach, w 
których pracują. W każdym okręgu działania programu SNUG pracownicy społeczni i 
opiekunowie mogą liczyć na finansowanie przez stanowy Urząd ds. Usług dla Ofiar.  
  
Kompleksowe szkolenia, wizyty terenowe oraz wsparcie ze strony DCJS wyróżniają 
SNUG na tle innych społecznych programów przeciwdziałania przemocy. Nowi 
pracownicy muszą odbyć 40-godzinne szkolenie, a nowi przełożeni – 32-godzinne 
szkolenie z zakresu zarządzania. Ponadto wszyscy pracownicy muszą co roku odbywać 
24-godzinne szkolenia z zakresu rozwoju zawodowego. Takie szkolenia i wsparcie 
pomagają zapewnić spójne funkcjonowanie programu we wszystkich 12 placówkach 
SNUG – dwie pozostałe znajdują się w Bronksie i w Wyandanch – mimo że są 
prowadzone przez różne organizacje społeczne.  
Łącznie z pracownikami przeszkolonymi w tym tygodniu, w ramach wspieranych przez 
stan programów SNUG będzie teraz pracować 138 osób. Cały czas trwa rekrutacja 



dodatkowych pracowników do programu SNUG we wszystkich 12 placówkach oraz do 
innych programów przeciwdziałania przemocy w Nowym Jorku, w czym pomogła 
inwestycja stanowa w wysokości 8,2 mln USD, ogłoszona jesienią ubiegłego roku przez 
gubernator Hochul.  
  
Proponowany przez gubernator Hochul budżet na rok finansowy 2023 przewiduje 
trzykrotnie więcej środków na zwalczanie przemocy z użyciem broni palnej, co pozwoli 
rozszerzyć stanową sieć SNUG na miejscowości Utica, Schenectady i Niagara Falls. 
Dodatkowe 24,9 mln USD ma zostać przeznaczone na podtrzymanie i rozwój lokalnych 
inicjatyw związanych z zapobieganiem przemocy z użyciem broni palnej, które mają 
ograniczyć liczbę strzelanin i ratować ludzkie życie. Są to:  
  

• Zatrudnienie specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w społecznościach 

lokalnych w 22 centrach urazowych na terenie stanu.  

• Rozszerzenie programu SNUG o kolejne miejscowości: Niagara Falls, 

Schenectady i Utica (z 12 do 15 placówek).  

• Pilotażowa inicjatywa mająca na celu zachęcenie do uczestnictwa w programach 

poprzez pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb młodych ludzi w trudnej 

sytuacji.  

• Zapewnienie młodzieży uczestniczącej w programie SNUG szkoleń 

przygotowujących do podjęcia pracy i ułatwiających znalezienie pracy.  

• W oparciu o kompleksowe szkolenia pracowników SNUG przez DCJS 

uruchomiono pierwszy w kraju program rekrutacji i stałego angażowania 

pracowników terenowych, aby pokonać główną przeszkodę w rozszerzaniu 

działań na rzecz zapobiegania przemocy w społecznościach lokalnych.  

  
Komisarz Wydziału Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, 
Rossana Rosado, powiedziała: „Skutki przemocy z użyciem broni palnej są 
przerażające. Od początku pandemii zaobserwowaliśmy niepokojące nasilenie tego 
rodzaju przemocy w całym kraju i musimy przeznaczyć wszelkie dostępne środki, aby 
zakończyć ten kryzys zdrowia publicznego. Dziękujemy gubernator Hochul za 
zwiększenie funduszy na rozszerzenie terenowych zespołów SNUG i inne działania 
mające na celu zapobieganie przemocy z użyciem broni palnej. Zespoły te odgrywają 
kluczową rolę w walce z przemocą, docierając dzięki zaufaniu społecznemu do osób 
najbardziej zagrożonych, a także promując pozytywne alternatywne rozwiązania wśród 
młodzieży”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała, „Przemoc z użyciem broni palnej zniszczyła wiele rodzin i 
społeczności w całym kraju i mimo że stanowi poważny problem także w stanie Nowy 
Jork, prowadzimy konsekwentne działania na rzecz bezpieczniejszej przyszłości. Pod 
przewodnictwem gubernator Hochul stan Nowy Jork przyjął całościowe podejście 
oparte na rzeczywistych danych, które łączy strategie egzekwowania prawa z 
rozwiązaniami zakorzenionymi w społecznościach lokalnych. Program SNUG jest 
jednym z najważniejszych elementów tych działań i jesteśmy dumni, że możemy 
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zorganizować to szkolenie w naszym światowej klasy Stanowym Centrum 
Szkoleniowym Gotowości Kryzysowej”.  
  
Dyrektor Urzędu ds. Usług dla Ofiar (Office of Victim Services, OVS), Elizabeth 
Cronin, powiedziała: „Przemoc z użyciem broni palnej krzywdzi nie tylko swoje ofiary. 
Powoduje traumę także u ich bliskich i całych społeczności. OVS stara się pomagać 
tym osobom, zapewniając im wsparcie, aby mogły wieść bezpieczniejsze, zdrowsze i 
szczęśliwsze życie. Dziękujemy pani gubernator Hochul za jej konsekwentne działania 
na rzecz wspierania terenowych programów pomocowych i zapobiegania przemocy z 
użyciem broni palnej w całym stanie”.  
  
Informacje o Wydziale Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych  
Do obowiązków Wydziału Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych należy 
wspieranie wszystkich aspektów stanowego systemu wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych, w tym między innymi: szkolenia funkcjonariuszy organów ścigania i 
innych pracowników wymiaru sprawiedliwości, nadzorowanie programu monitorowania 
uprawnień organów ścigania, nadzorowanie działania alkomatów i urządzeń do pomiaru 
prędkości używanych przez lokalne organy ścigania, zarządzanie środkami z dotacji 
przyznawanych organom wymiaru sprawiedliwości, analizowanie danych dotyczących 
przestępczości i programów w skali stanu, pomoc w badaniach i pozyskiwaniu 
informacji, nadzorowanie wydziałów kuratorskich na szczeblu hrabstw oraz programów 
stanowiących alternatywę dla więzienia, a także koordynacja polityki wymiaru 
sprawiedliwości wobec młodzieży. Obserwuj DCJS na Facebooku i Twitterze.  
  
Informacje o Stanowym Centrum Szkoleniowym Gotowości Kryzysowej  
W stanie Nowy Jork znajduje się jedna z najlepszych w kraju placówek szkoleniowych 
dla służb reagowania kryzysowego – Stanowe Centrum Szkoleniowe Gotowości 
Kryzysowej (State Preparedness Training Center, SPTC) w Oriskany. Centrum SPTC 
zajmuje 1100 akrów, na których znajduje się duża liczba realistycznych obiektów 
szkoleniowych, m.in. miejsce ćwiczeń służb reagowania powodziowego (Swift Water 
and Flood Training, SWFT), kompleks CityScape o powierzchni 45 000 stóp 
kwadratowych oraz symulator działań poszukiwawczo-ratowniczych (Urban Search and 
Rescue, USAR). SPTC oferuje agencjom stanowym, lokalnym i federalnym szeroki 
wachlarz możliwości dynamicznego szkolenia służb ratowniczych – od wykładów i 
dyskusji w salach lekcyjnych, przez kursy doskonalenia umiejętności, po rzeczywiste, 
niezwykle skuteczne szkolenia oparte na prawdziwych sytuacjach.  
  
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych odpowiada za 
działania związane z kierowaniem, koordynacją i wspieraniem działań na rzecz 
zapobiegania aktom terrorystycznym, klęskom żywiołowym, zagrożeniom, pożarom 
i innym sytuacjom kryzysowym, a także w zakresie ochrony przed nimi, przygotowania 
i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań naprawczych po ich 
zakończeniu. Więcej informacji znajduje się na stronie na Facebooku, w 
profilu @NYSDHSES na Twitterze oraz na stronie dhses.ny.gov.  
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Informacje o Urzędzie ds. Usług dla Ofiar  
Urząd ds. Usług dla Ofiar finansuje ponad 200 programów pomocy ofiarom, które 
świadczą bezpośrednie usługi, takie jak doradztwo kryzysowe, rzecznictwo, schronienie 
w nagłych wypadkach, cywilna pomoc prawna i pomoc w relokacji, dla ofiar i ich rodzin. 
Agencja zapewnia również pomoc finansową i refundację kosztów leczenia i 
poradnictwa dla kwalifikujących się ofiar przestępstw, pokrycie kosztów pogrzebu i 
pochówku oraz utraconych zarobków, wsparcie, a także inną pomoc. Obserwuj OVS na 
Facebooku i Twitterze.  
  

###  
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