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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POWOŁANIE KOMITETU DORADCZEGO DS. 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I ROZWOJOWEJ W ZAKRESIE 

PRZEMOCY DOMOWEJ  
  

Komitet Doradczy ds. Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej powstanie 
w wyniku współpracy Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej i Rady 

Planowania ds. Niepełnosprawności Rozwojowej  
  

Komitet Doradczy ds. Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej zajmie się 
rozszerzaniem dostępu do usług wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i rozwojową będących ofiarami przemocy domowej  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj powołanie Komitetu Doradczego ds. 
Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej, który rozszerzy możliwości systemu 
przeciwdziałania przemocy domowej oraz systemu pomocy osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową w celu poprawy dostępu do usług 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które są ofiarami przemocy domowej. W 
ramach nowo powołanego komitetu Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu 
Nowy Jork (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) oraz Rada 
Planowania ds. Niepełnosprawności Rozwojowej Stanu Nowy Jork (Developmental 
Disabilities Planning Council, DDPC) będą wspólnie opracowywać i realizować 
szkolenia dla podmiotów świadczących usługi w zakresie pomocy osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową oraz ofiarom przemocy domowej. 
Komitet Doradczy będzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem przy opracowywaniu 
projektów, weryfikacji i opiniowaniu materiałów szkoleniowych, konsultowaniu strategii 
działań terenowych w celu promowania dostępności programów pomocowych oraz 
organizacji szkoleń pilotażowych.  
  
„Moja matka prowadziła dom dla ofiar przemocy domowej i uwarunkowanej płciowo, 
dlatego poprawa dostępności usług dla potrzebujących, w tym osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową, jest kwestią bliską mojemu sercu” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Pandemia doprowadziła do tragicznego w skutkach 
wzrostu liczby przypadków przemocy domowej i uwarunkowanej płciowo, dlatego 
zależy nam na tym, aby zapewnić ofiarom bezpieczny dostęp do potrzebnej pomocy i 
usług”.  
  



Dyrektor wykonawcza Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy 
Jork, Kelli Owens, powiedziała: „Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często 
doświadczają przemocy domowej i seksualnej. OPDV aktywnie działa na rzecz 
przekształcenia systemów świadczenia usług wsparcia dla ofiar przemocy 
uwarunkowanej płciowo, dostosowując je do konkretnych przypadków i warunków 
kulturowych. Teraz musimy objąć działaniami osoby, które były dotychczas pomijane. 
Jestem dumna, że pani gubernator dostrzega wyjątkowe potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami i wspiera inicjatywy zapewniające powszechny i sprawiedliwy 
dostęp do tych usług”.  
  
OPDV podejmie współpracę z agencją konsultingową specjalizującą się w 
zagadnieniach związanych z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową w celu 
opracowania kompleksowych szkoleń z zakresu rozpoznawania przypadków użycia 
przemocy wobec takich osób oraz zapewniania niezbędnej pomocy. Szkolenia 
pozwolą pracownikom zajmującym się przemocą domową i osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową nauczyć się reagować na zgłoszone 
przypadki przemocy oraz pomagać ofiarom nawiązywać kontakt z odpowiednimi 
instytucjami.  
  
Kerri E. Neifeld, komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową 
Stanu Nowy Jork, powiedziała: „Kobiety z niepełnosprawnościami są trzykrotnie 
bardziej narażone na przemoc domową niż ich pełnosprawne koleżanki. Musimy 
aktywnie działać na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnością rozwojową, które 
doświadczyły przemocy domowej i seksualnej. Jestem wdzięczna gubernator Kathy 
Hochul, OPDV i NYS DDPC za działania, które doprowadziły do powołania Komitetu 
Doradczego ds. Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej mającego poprawić 
bezpieczeństwo i dobrostan mieszkańców stanu Nowy Jork dotkniętych 
niepełnosprawnością rozwojową. Nasze biuro będzie ściśle współpracować z innymi 
agencjami stanowymi w ramach tego przedsięwzięcia”.  
  
P.o. dyrektora wykonawczego Rady Planowania ds. Niepełnosprawności 
Rozwojowej, Vicky Hiffa, powiedziała: „Wiemy, że osoby z niepełnosprawnościami 
częściej padają ofiarami przemocy domowej niż osoby pełnosprawne. Rada 
Planowania ds. Niepełnosprawności Rozwojowej ma przyjemność współpracować z 
Biurem ds. Zapobiegania Przemocy Domowej w tej ważnej inicjatywie mającej na celu 
edukację personelu agencji zajmujących się przemocą domową i osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową w zakresie rozpoznawania oznak 
przemocy domowej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz odpowiedniego 
reagowania za pomocą dostępnych informacji i zasobów. Dziękujemy OPDV za 
powołanie zaufanego Komitetu Doradczego, który zajmie się prowadzeniem tego 
projektu. Jesteśmy przekonani, że jego członkowie pomogą sprawniej zrealizować cele 
tej inicjatywy”.  
  
Oto lista członków:  
  



• Nancy Nowak – starszy rzecznik programu ochrony i wspierania osób z 
niepełnosprawnością intelektualną/rozwojową, Disability Rights NY  

• Vanessa E. Eybers – dyrektor ds. usług pośrednictwa pracy, Camp 

Venture  

• Janna Kopacki – dyrektor ds. świadczeń społecznych, Southern 

Adirondack Independent Living Center  

• Michelle Cook – kierownik ds. usług opiekuńczych dla członków 

plemienia, St. Regis Mohawk Tribe  

• Imani Whitfield – rzecznik ofiar przestępstw, Biuro Prokuratora Hrabstwa 

Albany  

• Alexa Donnelly – zastępca dyrektora wykonawczego, Person Centered 

Care Services  

• Anastasia Holoboff – starszy doradca prawny, Women Enabled 

International  

• Laura Holland – właścicielka, All Ability Wellness  
• Mona Kelly – asystent specjalisty, Amityville Public Schools  

• Andrew Richardson – specjalista ds. wsparcia bezpośredniego, Heritage 
Christian Services  

• Susan Ruff – dyrektor ds. wsparcia, Southern Tier Independence Center  

• Tiffany Pavone – dyrektor projektu, Community Services for Every1  

  
Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej jest jedyną w kraju agencją stanową 
szczebla wykonawczego zajmującą się problemem przemocy w rodzinie. Stanowa 
infolinia dla ofiar przemocy domowej i seksualnej zapewnia pełną dyskrecję i jest 
bezpłatnie dostępna w większości języków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: 800-
942-6906 (połączenie telefoniczne), 844-997-2121 (SMS) lub @opdv.ny.gov (czat).  
  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e8d9d9c5019491ffb5108da7188b846%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947129269099254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8kzDcfIlLAvC5qSV17EZL4VxsE8ZtFQf4V4wCLr5JBk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e8d9d9c5019491ffb5108da7188b846%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637947129269099254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2FgeLUDt6C%2BqoOcvKrhWYNzfMfX1G5fFe6rXoNzLrD0%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

