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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PRZEZNACZENIE 44,4 MLN USD NA 
POMOC DLA RODZIN Z DZIEĆMI ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMAMI  

  
Ustanowiono fundusz pomocy w sytuacjach kryzysowych w związku z pandemią 
celem pomocy ponad 218 300 rodzicom dzieci w pokryciu wydatków związanych 
z powrotem do szkoły; pomoc w zakresie żywienia we wczesnym okresie życia  

  
Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy publicznej otrzymują jednorazowe 

płatności w wysokości 214 USD na każde dziecko w wieku od 3 do 17 lat; 150 
USD na dzieci młodsze niż 3 lata  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozdzielenie 44,4 mln USD z federalnych 
funduszy pomocy związanej z pandemią, aby pomóc zmagającym się z trudnościami 
mieszkańcom stanu Nowy Jork posiadającym dzieci na pokrycie wydatków związanych 
z ich powrotem do szkoły i żywieniem we wczesnym okresie życia. Fundusz pomocy 
związanej z pandemią (Pandemic Emergency Assistance Fund), administrowany przez 
stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA), zapewni mieszkańcom stanu Nowy Jork 
korzystającym z pomocy publicznej jednorazowe wypłaty w wysokości 214 USD na 
każde dziecko w wieku od 3 do 17 lat oraz 150 USD na każde dziecko poniżej 3 roku 
życia w ich gospodarstwie domowym.  
  
„Ciężko pracujące rodziny w stanie Nowy Jork wciąż odczuwają ekonomiczne skutki 
pandemii”, powiedziała gubernator Hochul.„Podczas gdy mieszkańcy stanu Nowy 
Jork przygotowują się do wysłania swoich dzieci z powrotem do szkoły tej jesieni, te 
jednorazowe płatności pomogą zmagającym się z problemami rodzinom w całym stanie 
pokryć koszty materiałów edukacyjnych i innych wydatków domowych, które w 
przeciwnym razie mogą stanowić obciążenie dla ich budżetu domowego. Jest to kolejny 
krok w celu pomocy w obniżenia kosztów utrzymania ciężko pracujących rodzin, które 
najbardziej ucierpiały z powodu pandemii”.  
  
Począwszy od 12 sierpnia, OTDA wyda jednorazowe płatności w wysokości 214 USD 
dla odbiorców usług pomocy publicznej, którzy mają dziecko w wieku od 3 do 17 lat. 
Łącznie agencja rozdysponuje około 39,3 mln USD, co zapewni świadczenia dla około 
184 000 dzieci.  
  



Jednocześnie OTDA przyzna 150 USD gospodarstwom domowym objętym programem 
pomocy publicznej (Public Assistance) na każde dziecko w wieku 3 lat lub młodsze, aby 
pomóc im w pokryciu kosztów żywienia we wczesnym okresie życia. Agencja 
przewiduje przekazanie 5,1 mln USD dla około 34 300 uprawnionych dzieci.  
  
Fundusz Pomocy związanej z Pandemią został utworzony na mocy Ustawy o 
Amerykańskim Planie Ratunkowym (American Rescue Plan Act) z 2021 r. w celu 
zapewnienia pomocy potrzebującym rodzinom dotkniętym skutkami pandemii COVID-
19. Zgodnie z wytycznymi federalnymi środki te muszą być wykorzystane na 
jednorazowe świadczenia dla rodzin z dziećmi w celu zaradzenia konkretnej, 
krótkoterminowej sytuacji lub potrzebie.  
  
Pomoc publiczna zapewnia comiesięczne dotacje, które pomagają osobom i rodzinom o 
niskich dochodach zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie. Program ten 
zapewnia pomoc ponad 500 000 mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy mogą być 
tymczasowo bezrobotni lub niezdolni do pracy, jak również pracownikom o bardzo 
niskich zarobkach oraz dzieciom.  
  
Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością. Daniel 
W. Tietz, powiedział: „Dla rodzin, które już teraz z trudem wiążą koniec z końcem, 
koszty materiałów edukacyjnych i innych zakupów związanych ze szkołą mogą 
stanowić znaczne obciążenie finansowe dla rodzin, których dzieci jesienią wracają do 
szkoły. Te jednorazowe płatności pomogą gospodarstwom domowym korzystającym z 
pomocy publicznej pokryć te wydatki w czasie, gdy tak wiele z nich wciąż zmaga się z 
negatywnymi ekonomicznymi skutkami pandemii”.  
  

Członek Izby Reprezentantów, Brian Higgins, powiedział: „Widzimy, że dzięki 
przyspieszonym płatnościom z tytułu ulgi podatkowej na dzieci (Child Tax Credit), 
dodatkowe środki mogą mieć decydujące znaczenie dla rodzin zmagających się z 
problemami. Przywództwo gubernator Hochul w przyznawaniu funduszy federalnych 
bezpośrednio rodzinom, które najbardziej ich potrzebują, pomoże umieścić jedzenie w 
pudełkach na lunch, przybory w plecakach oraz ubrania i buty dla uczniów, którzy 
rozpoczynają nowy rok szkolny”.  

  

Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „Wspieranie rodzin w 
stanie Nowy Jork, które zmagają się z codziennymi wyzwaniami, jest ważniejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej – szczególnie w czasie, gdy społeczności nadal odzyskują siły 
po pandemii, a dzieci i rodziny rozpoczynają nowy rok szkolny. Jestem wdzięczny 
gubernator Hochul za przydzielenie tych dodatkowych funduszy z Kongresu na walkę z 
pandemią, które pomogłem zapewnić, aby udzielić pomocy niektórym najbardziej 
narażonym na zagrożenia mieszkańcom w moim okręgu. Te dodatkowe płatności będą 
wspierać gospodarstwa domowe w całym naszym stanie, pomagając w pokryciu 
miesięcznych wydatków i zapewniając, że nasze dzieci są przygotowane na 
nadchodzący rok szkolny”.  

  



Fundusz pomocy związanej z pandemią pomógł już setkom tysięcy mieszkańców stanu 
Nowy Jork o niskich dochodach w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb. W lutym 
OTDA uruchomiło około 19 mln USD z funduszu, aby zapewnić gospodarstwom 
domowym zarejestrowanym w programie pomocy publicznej lub programie 
uzupełniającego żywienia (Supplemental Nutrition Assistance Program) 140 USD na 
każde dziecko w wieku 3 lat lub poniżej, aby pokryć koszty pieluch.  
  
W kwietniu w ramach funduszu zapewniono 730 USD świadczeń żywnościowych dla 
ponad 28 000 wielopokoleniowych gospodarstw domowych. Te jednorazowe wypłaty 
pomogły około 31 500 dorosłym w wieku powyżej 55 lat, co zapewniło około 21,3 mln 
USD rodzinom w całym stanie.  
  
W maju rodziny korzystające z programu pomocy publicznej posiadające w swoim 
gospodarstwie domowym dziecko w wieku 17 lat lub młodsze otrzymały z funduszu 
wypłatę w wysokości 250 USD, aby pomóc w opłaceniu wydatków mieszkaniowych, 
rachunków i innych krytycznych potrzeb. Około 110 000 gospodarstw domowych 
otrzymało płatności w łącznej wysokości ponad 27 mln USD, co pomogło ponad 
216 000 dzieci.  
  
OTDA współpracowało również ze stanowym Biurem ds. Zapobiegania Przemocy 
Domowej (Office for the Prevention of Domestic Violence) w celu zapewnienia pomocy 
finansowej poprzez fundusz na rzecz osób o niskich dochodach, które doświadczyły 
przemocy domowej. W wyniku tych działań agencja była w stanie zapewnić 12,5 mln 
USD na pomoc ofiarom przemocy domowej i ich rodzinom.  
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