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GUBERNATOR HOCHUL I BIURO DS. ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY DOMOWEJ 
OGŁASZAJĄ KONKURS NA PROJEKT TABLICY REJESTRACYJNEJ Z OKAZJI 30-

LECIA POWSTANIA AGENCJI  
  
Tablice rejestracyjne upamiętniają 30 lat przeciwdziałania przemocy domowej w 

stanie Nowy Jork  
  

Mieszkańcy mogą głosować na jeden z trzech nowych projektów tablicy 
rejestracyjnej odzwierciedlającej działania stanu Nowy Jork na rzecz 

przekształcenia systemu usług związanych z przemocą domową i seksualną w 
taki sposób, aby był on bardziej skoncentrowany na ofiarach, kładł nacisk na 

pomoc psychologiczną i szanował uwarunkowania kulturowe  
  

Zwycięski projekt zostanie ogłoszony w październiku, który jest krajowym 
Miesiącem Świadomości Przemocy Domowej  

  
Głosowanie na projekt tablicy rejestracyjnej odbywa się w tym miejscu  

  
  
Gubernator Kathy Hochul oraz Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej (Office for 
the Prevention of Domestic Violence, OPDV) Stanu Nowy Jork we współpracy z 
Departamentem Pojazdów Silnikowych Stanu Nowy Jork (Department of Motor 
Vehicles, DMV) ogłosiły dziś konkurs, w którym można głosować na projekt nowej 
stanowej okolicznościowej tablicy rejestracyjnej. Z okazji 30. rocznicy powstania OPDV 
przygotowano trzy projekty symbolizujące siłę i wytrwałość ofiar przemocy oraz 
wsparcie ze strony stanu Nowy Jork. Zwycięski projekt tablicy rejestracyjnej zostanie 
ogłoszony w październiku 2022 r. przy okazji Miesiąca Świadomości Przemocy 
Domowej, który jest okresem poświęconym uświadamianiu i dyskusjom na temat 
przemocy uwarunkowanej płciowo.  
  
„W stanie Nowy Jork nie ma miejsca na przemoc – dotyczy to także psychicznej, 
fizycznej i emocjonalnej przemocy domowej” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Świętując rocznicę powstania OPDV, przypominamy sobie dotychczasowe 
sukcesy i mamy świadomość, że przed nami jeszcze dużo pracy, ale chcemy 
doprowadzić to dzieło do końca dla dobra ofiar, które wykazują się niezwykłą odwagą. 
Moja administracja będzie zawsze pomagać ofiarom przemocy, dlatego zachęcam 
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mieszkańców stanu Nowy Jork do okazania wsparcia poprzez głosowanie na projekt 
okolicznościowej tablicy rejestracyjnej”.  
  
Od 30 lat Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy Jork jest jedyną w 
kraju agencją na poziomie gabinetowym, która zajmuje się problemem przemocy 
uwarunkowanej płciowo. Misją agencji jest usprawnienie reagowania na przemoc 
domową i seksualną w stanie Nowy Jork oraz zapobieganie jej w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców w związkach intymnych poprzez inicjatywy 
polityczne, programy społeczne i akcje uświadamiające.  
  
Dyrektor wykonawcza Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej, Kelli Owens, 
powiedziała: „W ciągu ostatnich 30 lat potrzeby ofiar przemocy domowej i seksualnej 
znacznie wzrosły, czemu nie towarzyszył wzrost możliwości pomocy. W 30. rocznicę 
powstania OPDV gubernator Hochul poleciła przekształcenie systemu usług 
związanych z przemocą domową i seksualną w taki sposób, aby był on bardziej 
skoncentrowany na ofiarach, kładł nacisk na pomoc psychologiczną i szanował 
uwarunkowania kulturowe. Głosując na nowy projekt tablicy rejestracyjnej wzywającej 
do zakończenia przemocy domowej, każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork może okazać 
swoje poparcie i pomóc położyć kres temu zjawisku w naszym stanie”.  
  
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych, Mark J.F. Schroeder, 
powiedział: „Z dumą oferujemy mieszkańcom stanu Nowy Jork możliwość wyboru 
projektu nowej tablicy rejestracyjnej, który spopularyzuje nasz apel o zakończenie 
przemocy domowej i zapewni wsparcie jej ofiarom. Część dochodów z akcji zostanie 
przekazana bezpośrednio na wspieranie inicjatyw informacyjnych związanych z 
przemocą domową”.  
  
Wybraną tablicę rejestracyjną będzie można zamówić w październiku na stronie 
internetowej DMV lub w lokalnej placówce DMV. Przychody ze sprzedaży tablic wesprą 
OPDV w konsekwentnych działaniach na rzecz zakończenia przemocy uwarunkowanej 
płciowo poprzez programy społeczne i akcje uświadamiające. Głosowanie na 
tegoroczny projekt tablicy rejestracyjnej poświęconej OPDV odbywa się w tym miejscu.  
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