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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZSZERZENIE STANOWEGO PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ SNUG STREET 

OUTREACH NA NIAGARA FALLS, SCHENECTADY I UTICA  
  

1,5 mln USD na trzy nowe programy, które mają wejść w życie w 12 ośrodkach 
SNUG obecnie finansowanych i wspieranych przez Wydział Służb Wymiaru 

Sprawiedliwości w Sprawach Karnych  
  

DCJS zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w wysokości do 
500 000 USD organizacje lokalne zainteresowane prowadzeniem programu Street 

Outreach w swoich społecznościach  
  

SNUG stosuje podejście oparte na zdrowiu publicznym w celu ograniczenia 
przemocy z użyciem broni palnej: identyfikacja źródła, przerwanie transmisji oraz 

zapewnienie usług i wsparcia jednostkom i społecznościom  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że stanowe fundusze w wysokości 1,5 mln 
USD zostaną przeznaczone na wsparcie trzech nowych programów SNUG Street 
Outreach w Niagara Falls, Schenectady i Utica. Fundusze te, zapewnione przez 
gubernator Hochul w tegorocznym budżecie stanowym, pozwolą SNUG rozszerzyć 
działalność z 12 na 15 społeczności w całym stanie Nowy Jork. Stanowy Wydział Służb 
Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Division of Criminal Justice Services, 
DCJS) zaprasza do składania wniosków przez organizacje non-profit zainteresowane 
prowadzeniem programu, który koncentruje się na mediacji w konfliktach, mentoringu 
dla młodzieży oraz współpracy z mieszkańcami i organizacjami w celu zmiany norm 
społecznych dotyczących przemocy z użyciem broni palnej. Wybrane organizacje 
otrzymają do 500 000 USD na uruchomienie programu w każdym mieście.  
  
„Władze stanu Nowy Jork będą kontynuować wykorzystywanie wszystkich środków, 
jakimi dysponujemy, do walki z przemocą z użyciem broni palnej i brutalnymi 
przestępstwami na naszych ulicach” powiedziała gubernator Hochul. „Program 
SNUG Street Outreach angażuje osoby przeciwdziałające przemocy, które prowadzą 
mediacje w konfliktach, udzielają wsparcia młodzieży i współpracują z lokalnymi 
partnerami, a także stanowi kluczowy element naszego kompleksowego podejścia do 
bezpieczeństwa publicznego. Jestem dumna z rozszerzenia zasięgu programu na te 
społeczności, a my będziemy kontynuować podejmowanie zdecydowanych działań, aby 
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położyć kres pladze przemocy z użyciem broni palnej i zapewnić bezpieczniejszy stan 
Nowy Jork dla wszystkich”.  
  
Program SNUG Street Outreach jest kluczową częścią kompleksowego planu 
gubernator Hochul, mającego na celu rozwiązanie problemu przemocy z użyciem broni 
palnej, która od 2020 roku nasiliła się w społecznościach w całym stanie i kraju. 
Program ten, finansowany i wspierany przez DCJS, wykorzystuje podejście zdrowia 
publicznego do zapobiegania i ograniczania przemocy z użyciem broni palnej poprzez 
identyfikowanie jej źródeł, przerywanie transmisji i leczenie, angażując społeczności i 
łącząc jednostki z najważniejszymi usługami i wsparciem. DCJS opublikował dziś 
także film prezentujący program SNUG i jego pracę z uczestnikami.  
  
Organizacje non-profit i szpitale zainteresowane prowadzeniem programu muszą 
odpowiedzieć na niniejsze zapytanie ofertowe do południa we wtorek, 7 czerwca 2022 
roku. Przewiduje się, że dotacje zostaną przyznane jeszcze w tym samym miesiącu. 
Niagara Falls, Schenectady i Utica dołączą do 12 innych społeczności w obecnej sieci 
SNUG: Albany, Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, 
Syracuse, Rochester, Troy, Wyandanch i Yonkers.  
  
Komisarz Wydziału Sprawiedliwości Kryminalnej, Rossana Rosado, powiedziała: 
„Nasze zespoły SNUG odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu przemocy z użyciem 
broni palnej. Pracując z najbardziej zagrożoną młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz 
zapewniając im alternatywne rozwiązania i możliwości, możemy odmienić ich życie. 
SNUG zapewnia także istotne możliwości zatrudnienia i ścieżkę kariery osobom, które 
wcześniej były objęte systemem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. 
Pracujący w ramach programu zaufani posłańcy nawiązują kontakt z uczestnikami 
SNUG, a napotykając wiele z tych samych przeszkód, pomagają im je pokonać. 
Dążymy do tego, aby młodzież i młodzi dorośli w społecznościach najbardziej 
dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej uznali swoją wartość i dostrzegli swój 
potencjał rozwoju – i to właśnie zapewnia SNUG”.  
  
Dyrektor Biura ds. Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej Stanu Nowy 
Jork, Calliana S. Thomas, powiedziała: „Rozszerzenie stanowego programu SNUG 
Street Outreach jest kolejnym dowodem zaangażowania gubernator Hochul w pomoc 
społecznościom lokalnym w zapobieganiu i ograniczaniu przemocy z użyciem broni 
palnej. Pracownicy SNUG nie tylko rozpoznają i rozwiązują konflikty, zanim przerodzą 
się one w przemoc, ale także zapewniają dostęp do usług i wsparcia, które pozwalają 
uczestnikom programu, rodzinom i społecznościom uporać się z traumą, budować 
odporność i iść naprzód”.  
  
Dyrektor Urzędu ds. Usług dla Ofiar, Elizabeth Cronin, powiedziała: „Jesteśmy 
dumni, że możemy współpracować z DCJS w celu świadczenia usług doradczych i 
zarządzania przypadkami w społecznościach obsługiwanych przez SNUG. 
Zobowiązanie gubernator Hochul do przekazania funduszy stanowych na rozszerzenie 
tego programu na trzy nowe miasta pomoże jeszcze bardziej wypełnić lukę w usługach 
dla społeczności borykających się z wysokim wskaźnikiem przemocy z użyciem broni 
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palnej. Cieszę się na dalszą współpracę z moimi partnerami z agencji stanowych w celu 
wspierania innowacyjnych programów, które spełniają potrzeby wszystkich ofiar i osób, 
które doświadczyły przestępstw”.  
  
Burmistrz miasta Utica, Robert Palmieri, powiedział: „Żaden rząd nie jest w stanie 
sam rozwiązać problemów związanych z przemocą z użyciem broni palnej. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, będziemy potrzebować sojuszników 
w rządzie stanowym, w sektorze prywatnym i w naszych dzielnicach. Program SNUG 
ma kluczowe znaczenie, ponieważ łączy partnerów publicznych, non-profit i 
społecznych w celu przyjęcia kompleksowego podejścia do ratowania życia. Władze 
miasto Utica przeznaczyły ponad 30 mln USD na nowe wydatki związane z przemocą z 
użyciem broni palnej i bezpieczeństwem publicznym w sposób kompleksowy. Dzięki 
zaangażowaniu gubernator Hochul i naszych partnerów społecznych, widzimy 
bezprecedensowe zasoby i narzędzia, które sprawią, że miasto Utica będzie 
bezpieczniejsze i lepsze niż kiedykolwiek wcześniej”.  
  
W programach SNUG zatrudnieni są pracownicy uliczni, ratownicy medyczni, 
pracownicy socjalni i osoby zarządzające przypadkami, którzy pracują w społeczności 
lokalnej i centrach pomocy ofiarom. Pracownicy społeczni i osoby udzielające pomocy 
w szpitalach są zaufanymi posłańcami, ponieważ mieszkają w społecznościach, w 
których pracują, a niektórzy z nich byli związani z systemem wymiaru sprawiedliwości 
lub stracili bliskich w wyniku przemocy. Pracują z nastolatkami i młodymi dorosłymi, 
wykrywając i łagodząc konflikty, zanim dojdzie do ich eskalacji; reagują na strzelaniny, 
aby zapobiec odwetowi poprzez mediacje i pomagają członkom rodzin osób rannych 
lub zabitych; oraz udzielają wsparcia młodzieży objętej programem, aby wyznaczyć jej 
cele i zapewnić możliwości kształcenia i pracy oraz inne usługi. Ponadto w realizację 
programów angażuje się także społeczność lokalną, organizacje religijne i 
duchowieństwo oraz lokalne firmy, organizując wiece, imprezy okolicznościowe i inne 
spotkania.  
  
Pracownicy socjalni i osoby zarządzające przypadkami zapewniają osobom dotkniętym 
przemocą z użyciem broni palnej lub innymi przestępstwami w społecznościach 
poradnictwo w zakresie traumy, grupy wsparcia, rzecznictwo i pomoc w wypełnianiu 
wniosków o odszkodowanie dla ofiar w Stanowym Biurze ds. Pomocy Ofiarom (Office of 
Victim Services), a także skierowania do innych służb, zgodnie z ustaleniami lub 
potrzebami; oferują też wsparcie i wskazówki członkom zespołu SNUG, z których wielu 
doświadczyło traumatycznych przeżyć. Pracownicy socjalni i osoby zarządzające 
przypadkami w 12 istniejących ośrodkach SNUG są finansowani z federalnych dotacji w 
ramach ustawy usług dla ofiar (Victims of Crime Act, VOCA) przyznawanych przez 
Urząd ds. Usług dla Ofiar; trzy nowe ośrodki będą w pełni finansowane ze środków z 
tegorocznego budżetu stanowego.  
  
Wszechstronne szkolenia, wizyty na miejscu oraz wsparcie ze strony DCJS wyróżniają 
SNUG spośród innych środowiskowych programów przeciwdziałania przemocy w całym 
stanie i kraju. Nowi pracownicy muszą ukończyć 40 godzin szkolenia, a nowi przełożeni 
32 godziny szkolenia z zakresu zarządzania. Wszyscy pracownicy muszą również 
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odbyć 40 godzin szkolenia zawodowego rocznie. Te ciągłe cykle szkoleń i wsparcie 
pomagają zapewnić spójne funkcjonowanie programu we wszystkich placówkach 
SNUG, mimo że są one prowadzone przez różne organizacje społeczne.  
  
Gubernator przeznaczyła i zabezpieczyła w budżecie stanowym 24,9 mln USD na 
SNUG i inicjatywy związane z przemocą z użyciem broni palnej w społecznościach, co 
stanowi potrojenie wcześniejszych inwestycji stanowych. Oprócz finansowania 
programów SNUG, nowe fundusze zostaną przeznaczone na pilotażową inicjatywę 
mającą na celu zwiększenie uczestnictwa w programach poprzez pomoc w 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji; 
zapewnienie opartych na umiejętnościach szkoleń z zakresu gotowości do podjęcia 
pracy i pośrednictwa pracy dla młodzieży uczestniczącej w SNUG; oraz rozbudowanie 
kompleksowego szkolenia personelu SNUG prowadzonego przez DCJS poprzez 
uruchomienie pierwszego w kraju programu rekrutacji i zatrzymywania pracowników 
kontaktowych w celu przezwyciężenia podstawowej przeszkody w rozszerzaniu działań 
na rzecz zapobiegania przemocy w społeczności lokalnej.  
  
Na początku tego tygodnia gubernator Hochul ogłosiła również przyznanie 6,3 mln USD 
z funduszy federalnych na rozszerzenie działań przeciwko przemocy z użyciem broni 
palnej i poprawę usług dla ofiar i osób, które przeżyły.  
  
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.  
  
Urząd ds. Usług dla Ofiar finansuje sieć ponad 200 programów w całym stanie, które 
zapewniają pomoc ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Więcej informacji o dostępnych 
usługach można znaleźć na stronie ovs.ny.gov/connect. Obserwuj OVS 
na Facebooku i Twitterze.  
  

###  
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