
 
Do natychmiastowej publikacji: 15.05.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE O UDOSTĘPNIENIU ŚRODKÓW 
STANOWYCH DLA SPOŁECZNOŚCI BUFFALO W ODPOWIEDZI NA TRAGICZNĄ 

STRZELANINĘ W SUPERMARKECIE TOPS  
  

Przeznaczenie 2,8 mln USD z funduszy Biura ds. Pomocy Ofiarom Stanu Nowy 
Jork na dodatkowe usługi dla ofiar i ich rodzin  

  
Pracownicy Biur ds. Pomocy Ofiarom będą w tym tygodniu w Buffalo, aby 

pomóc ofiarom i ich rodzinom w uzyskaniu pomocy finansowej i zaoferować 
usługodawcom szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania funduszy  

  
Firmy oferujące usługi współdzielenia przejazdów oferują bezpłatne przejazdy do 

i z supermarketów w Buffalo, aby rozwiązać problem tzw. „pustyni 
żywnościowej”, podczas gdy miejsce strzelaniny pozostaje zamknięte  

  
Infolinia wsparcia w sytuacjach kryzysowych NY Project Hope Line jest dostępna 

pod numerem 844-863-9314  
  

Organizacja National Action Network pomoże pokryć koszty pogrzebu 
wszystkich 10 ofiar tej tragicznej, przepełnionej nienawiścią strzelaniny  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że w odpowiedzi na tragiczną strzelaninę w 
supermarkecie Tops społeczność Buffalo otrzyma wsparcie finansowe w postaci 
dodatkowych inwestycji stanowych, przejazdów do lokalnych sklepów spożywczych 
oraz funduszy na pokrycie kosztów pogrzebu ofiar.  
  
„Ostatnie 24 godziny były traumatycznym przeżyciem dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork, dlatego moja administracja nie będzie szczędzić wysiłków, aby zapewnić ofiarom 
tego aktu terroryzmu dokonanego przez białego supremacjonistę wszelkie potrzebne 
im środki i wsparcie”, powiedziała gubernator Hochul. „Cały świat obserwuje, jak my, 
mieszkańcy stanu Nowy Jork, jednoczymy się, aby wspólnie przejść przez tę 
niewyobrażalną tragedię. Moje rodzinne miasto, Buffalo, jest Miastem Dobrych 
Sąsiadów, a stan Nowy Jork to jego dobry sąsiad”.  
  
Gubernator Hochul zarządziła udostępnienie 2,8 mln USD z funduszy federalnych i 
stanowych w celu zapewnienia dodatkowych usług i wsparcia osobom i rodzinom, 



które ucierpiały w wyniku tej strzelaniny. Stanowe Biuro ds. Pomocy Ofiarom (Office of 
Victim Services, OVS) będzie zarządzać funduszami pochodzącymi ze stanowego 
Wydziału Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Division of Criminal 
Justice Services) oraz stanowej ustawy o interwencji w sytuacjach przemocy w 
społeczności (Community Violence Intervention Act), w ramach której corocznie 
przeznaczana jest część stanowych funduszy z federalnej ustawy o ofiarach 
przestępstw (Victims of Crime Act) na programy służące społecznościom najbardziej 
dotkniętym przemocą z użyciem broni palnej.  
  
Pracownicy OVS będą w tym tygodniu obecni w Buffalo, aby pomóc ofiarom i rodzinom 
w uzyskaniu pomocy finansowej oraz udzielić informacji o tym, w jaki sposób 
usługodawcy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych funduszy na rozszerzenie usług i 
wsparcia dla ofiar przemocy. Pracownicy OVS będą stacjonować udzielać wsparcia w 
zamkniętym miejscu dostępnym tylko dla ofiar i ich rodzin, aby chronić ich prywatność 
ofiar i zachować poufność. Agencja zapewnia niezwykle istotny system 
bezpieczeństwa i może pokrywać wydatki poniesione w wyniku przestępstwa, w 
przypadku gdy dana osoba nie ma innej możliwości ich pokrycia, w tym koszty 
pogrzebu i pochówku, koszty leczenia i doradztwa, a także inne wydatki, oraz może 
pomóc ofiarom i rodzinom w pokryciu kosztów utraconych zarobków i utraty wsparcia.  
  
Urząd ds. Pomocy Ofiarom może pokryć koszty pogrzebu i pochówku do kwoty 6000 
USD. Organizacja National Action Network zaoferowała, że pokryje wszelkie 
dodatkowe koszty pogrzebu rodzin ofiar strzelaniny, a władze stanu Nowy Jork ściśle 
koordynują działania, aby zapewnić, że pieniądze trafią do potrzebujących.  
  
Ponadto gubernator Hochul ogłosiła partnerstwo z firmami Lyft i Uber, aby zapewnić 
przejazdy do i z lokalnych sklepów spożywczych; miejsce, w którym doszło do 
strzelaniny, znajdowało się na terenie tzw. „pustyni żywnościowej” i było jedynym 
supermarketem w zasięgu krótkiego spaceru dla wielu mieszkańców Buffalo. Osoby 
korzystające z przejazdów w obrębie kodów pocztowych 14208 i 14209 mogą 
otrzymać darmowy przejazd o wartości do 20 USD do i z dwóch lokalnych sklepów 
spożywczych: Tops Friendly Markets (425 Niagara Street, Buffalo) i Price Rite (250 
Elmwood Avenue, Buffalo). Osoby korzystające z przejazdów Lyft mogą użyć kodu 
„BuffaloLyftUp” w aplikacji Lyft, a Uber wkrótce ogłosi swój kod.  
  
Następujące programy finansowane przez OVS są przeznaczone dla ofiar i członków 
ich rodzin w złożeniu wniosku o pomoc, a także zapewniają doradztwo kryzysowe, 
grupy wsparcia, rzecznictwo i inne usługi. Każda ofiara przestępstwa i członkowie jej 
rodziny są uprawnieni do korzystania z tych usług. Programy można również znaleźć 
na stronie www.ovs.ny.gov/connect.  

• Centrum medyczne Erie County Medical Center Organizacje BRAVE (Buffalo 
Rising Against Violence at ECMC) i SNUG  

• Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Erie (Erie County District Attorney's 
Office)  

• Kancelaria prawnicza Center for Elder Law & Justice Inc.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C293949d094c84fdd13e308da36b7b2d7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637882459851536597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAfx1w2p%2Bz9NgJoqRcP3f103JV7NNz3b5YdffYfN8gE%3D&reserved=0


• Biuro opieki społecznej Community Services for Every1  
• Wydział ds. Nadzoru Kuratorskiego Hrabstwa Erie (Erie County Probation 

Department)  
• Biuro opieki społecznej International Institute of Buffalo, Inc..  

• Firma Neighborhood Legal Services Inc  
• Dom kultury Northwest Buffalo Community Center, Inc.  

  
W 2021 roku OVS przekazało ofiarom przestępstw i ich rodzinom pomoc finansową w 
wysokości ponad 18 mln USD. Stan Nowy Jork jest jedynym stanem w kraju, w którym 
nie ma limitu zwrotu kosztów leczenia lub poradnictwa, co oznacza, że osoby 
otrzymują pomoc tak długo, jak jej potrzebują. Fundusze na odszkodowania dla ofiar 
przestępstw pochodzą z grzywien, opłat i dopłat płaconych przez osoby skazane przez 
sąd stanowy lub federalny.  
  
Gubernator Hochul przypomina wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork o 
dostępnych zasobach stanowych w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego w tym 
okresie żałoby. Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zadzwonić infolinię NY 
Project Hope Line pod numerem 844-863-9314, aby porozmawiać z doradcą 
kryzysowym, siedem dni w tygodniu w godz. od 8:00 do 22:00. NY Project Hope Line 
to bezpłatna, poufna infolinia wsparcia w sytuacjach kryzysowych w zakresie zdrowia 
psychicznego, której pracownicy wskazują mieszkańcom stanu Nowy Jork potrzebne 
im zasoby. Ponadto pracownicy Stanowego Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego (State 
Office of Mental Health) oraz Uniwersytetu Stanu Nowy Jork będą udzielać porad i 
wsparcia osobom dotkniętym tą tragedią.  
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