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GUBERNATOR HOCHUL URUCHAMIA PIONIERSKI PROGRAM PRZYWÓDZTWA 
OBYWATELSKIEGO DLA NOWYCH AMERYKANÓW W STANIE NOWY JORK  

  
Zarządzany przez Biuro ds. Nowych Amerykanów Program przywództwa 
obywatelskiego pomoże w budowaniu tętniących życiem i przyjaznych 

społeczności  
  

Gubernator Hochul wydała proklamację podkreślającą istotny wkład nowych 
Amerykanów w rozwój stanu Nowy Jork z okazji Tygodnia Powitania  

  
Treść proklamacji można przeczytać tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie Programu przywództwa 
obywatelskiego w stanie Nowy Jork (New York State Civic Leadership Program) w 
ramach obchodów Tygodnia Powitania (9–18 września). Program przywództwa 
obywatelskiego w stanie Nowy Jork będzie prowadzony wspólnie przez Biuro Stanu 
Nowy Jork ds. Nowych Amerykanów (Office for New Americans, ONA) oraz Welcoming 
America, uznanego krajowego lidera w dziedzinie integracji imigrantów. Jest to pierwszy 
tego rodzaju program realizowany przez stan, którego celem jest wzmocnienie 
aktywności obywatelskiej nowych Amerykanów w całym stanie Nowy Jork oraz 
ułatwienie im kontaktu z lokalnymi władzami, instytucjami i sąsiadami. W ramach tego 
pilotażowego programu nowi Amerykanie, którzy chcą coś zrobić dla swoich 
społeczności, będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poświęconych 
budowaniu przywództwa i kształceniu obywatelskiemu.  
  
„Stan Nowy Jork został zbudowany na ciężkiej pracy i determinacji pokoleń imigrantów, 
dlatego serdecznie witamy wszystkich tych, którzy starają się rozpocząć tu nowe życie” 
– powiedziała gubernator Hochul. „Program przywództwa obywatelskiego w stanie 
Nowy Jork – pierwsza tego rodzaju inicjatywa w kraju – pozwoli nowym Amerykanom 
zbudować silne więzi ze swoimi społecznościami, zapewniając im wsparcie, dzięki 
któremu będą mogli przyczynić się do rozwoju stanu Nowy Jork i zaistnieć jako nowe 
pokolenie lokalnych liderów”.  
  
Gubernator Hochul wydała proklamację ustanawiającą Tydzień Powitania w stanie 
Nowy Jork w dniach 9–18 września 2022 r. Podczas Tygodnia Powitania organizacje i 
społeczności lokalne będą uświadamiać sąsiadom wywodzącym się z różnych 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FWelcoming_Week_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc7ff69eba150449978bd08da928fead1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983444078255884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a9vJJJ39hRRXK%2By0dwgdZj2LFtO%2FQtrNMp4QLw8Wy7M%3D&reserved=0


środowisk znaczenie serdecznego przyjęcia i integracyjnych przestrzeni dla realizacji 
celu, jakim jest budowanie wspólnego dobrobytu i poczucia przynależności. Tydzień 
Powitania jest organizowany przez Welcoming America, organizację non profit, która 
ma doświadczenie we wspieraniu lokalnych liderów w zakresie aktywności 
obywatelskiej i praktyk integracyjnych w ramach społeczności.  
  
Sekretarz Stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Stan Nowy Jork z otwartymi 
ramionami wita ludzi z całego świata, zapewniając im poczucie przynależności i 
integracji. Od początku istnienia Biuro ds. Nowych Amerykanów pomaga imigrantom 
ułożyć sobie życie. Program przywództwa obywatelskiego w stanie Nowy Jork to 
kolejne narzędzie, dzięki któremu imigranci będą mogli poczuć się pewniej i zrozumieć 
zasady działania naszego rządu i instytucji publicznych. Znając dostępne zasoby, będą 
mogli czynnie uczestniczyć w życiu publicznym i reagować na potrzeby lokalnych 
społeczności. Chcemy, aby wszyscy nowi Amerykanie znaleźli swoje miejsce w stanie 
Nowy Jork”.  
  
Członkini Zgromadzenia Catalina Cruz powiedziała: „Nowa inicjatywa administracji 
gubernator Hochul, rozpoczęta przez Biuro ds. Nowych Amerykanów, jest potężnym 
narzędziem ułatwiającym integrację nowych i rozwijających się społeczności 
imigranckich ze społeczną, ekonomiczną i polityczną strukturą naszego narodu. 
Rozwijanie umiejętności w zakresie przywództwa obywatelskiego w tych 
społecznościach jest kluczem do integracji imigrantów. Program przywództwa 
obywatelskiego w stanie Nowy Jork pokazuje, że nasz stan może być liderem pod 
względem budowania silnych społeczności, które rozumieją i aktywnie wspierają 
tradycje i instytucje demokratyczne naszego kraju. Dziękuję gubernator Hochul i 
Sekretarzowi Stanu Rodriguezowi za ich nieustającą pracę na rzecz zapewnienia 
pomyślnej przyszłości wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor wykonawcza Welcoming America, Rachel Peri, powiedziała: „Welcoming 
America z dumą współpracuje ze stanem Nowy Jork, wspierając tę innowacyjną i 
historyczną inwestycję w rozwój potencjału aktywności społecznej mieszkańców ze 
wszystkich środowisk. Doceniamy wysiłki gubernator Hochul na rzecz pomocy kolejnym 
mieszkańcom stanu Nowy Jork – zarówno nowym, jak i dotychczasowym – w czynnym 
uczestniczeniu w życiu obywatelskim swoich społeczności, niezależnie od 
pochodzenia”.  
  
Dyrektor LifeWorks ds. usług dla imigrantów, Joan Odess, powiedziała: 
„Organizacja LifeWorks Community Action ma przyjemność uczestniczyć w 
pilotażowym Programie przywództwa obywatelskiego we współpracy z Welcoming 
America. Prowadzimy własny program usług dla imigrantów, który pomaga zarówno 
osobom będącym od dawna członkami naszej społeczności, jak i tym, które dopiero do 
nas przybyły, ułatwiając im dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, a także usług 
prawnych i socjalnych. Liczymy na entuzjastyczne przyjęcie Programu przywództwa 
obywatelskiego przez imigrantów, którzy są nieformalnymi liderami w naszej okolicy i 
którzy do tej pory nie mieli możliwości formalnego udziału w szkoleniach rozwijających 



drzemiące w nich cechy przywódcze. Teraz będą oni mieli okazję poznać działanie 
instytucji, które na co dzień wpływają na ich życie”.  
  
Dyrektor Chinese-American Planning Council ds. specjalnych potrzeb w Queens, 
Jacqueline Fan, powiedziała „Organizacja Chinese-American Planning Council ma 
przyjemność współpracować z Biurem Stanu Nowy Jork ds. Nowych Amerykanów i 
Welcoming America w ramach Programu przywództwa obywatelskiego, który ma na 
celu rozwój umiejętności imigrantów w zakresie przywództwa obywatelskiego w naszej 
placówce w Queens. Liczymy na dalszą udaną współpracę w zakresie poprawy sytuacji 
pozycji chińskich imigrantów, zwłaszcza rodzin o szczególnych potrzebach, wyrażania 
ich poglądów i zachęcania do aktywnego uczestnictwa w aktywnościach obywatelskich 
w stanie Nowy Jork. Dotyczy to szczególnie Queens, gdzie połowa mieszkańców to 
imigranci, z których ponad połowa mówi w języku innym niż angielski”.  
  
Dyrektor naczelna Agri-Business Child Development, Maggie M. Evans, 
powiedziała: „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy zapewnić wszystkim rodzinom, 
którymi opiekuje się organizacja ABCD, możliwości edukacyjne oraz usługi socjalne, 
zdrowotne i poprawiające dobrostan. Współpraca partnerska jest integralnym i ważnym 
elementem realizacji misji i planów strategicznych ABCD. Podczas tegorocznego 
Tygodnia Powitania i z okazji startu Programu przywództwa obywatelskiego mamy 
przyjemność podkreślić znaczenie współpracy ABCD z Biurem Stanu Nowy Jork ds. 
Nowych Amerykanów i Welcoming America. Jesteśmy ogromnie wdzięczni gubernator 
Hochul za tę wspaniałą możliwość”.  
  
Program przywództwa obywatelskiego będzie sprzyjał tworzeniu przyjaznych i 
zintegrowanych społeczności poprzez zapewnienie imigrantom i uchodźcom dostępu do 
lokalnych zasobów, możliwości wyrażania swoich opinii i aktywnego uczestnictwa w 
życiu społeczności, a także w kontaktach z sąsiadami i instytucjami. Wszystko to 
pomoże w zbudowaniu przestrzeni, w której nowi Amerykanie będą mogli się rozwijać i 
czuć jak u siebie.  
  
Biuro Stanu Nowy Jork ds. Nowych Amerykanów nawiązało współpracę z organizacją 
Welcoming America w celu przygotowania treści warsztatów składających się na 
Program przywództwa obywatelskiego. Welcoming America zapewnia stałą pomoc 
techniczną trzem organizacjom społecznym w stanie Nowy Jork, które będą 
beneficjentami nowego programu inicjatyw obywatelskich. Przygotowany przez 
Welcoming America program nauczania, który odpowiada na potrzeby społeczności 
stanu Nowy Jork, będzie ważnym źródłem wiedzy na temat integracji imigrantów nie 
tylko na terenie stanu, ale i w całym kraju.  
  
Trzy organizacje społeczne biorące udział w pilotażowym Programie przywództwa 
obywatelskiego to Chinese-American Planning Council, Agri-Business Child 
Development oraz LifeWorks. Rozpoczną one działania w ramach programu w trzech 
różnych regionach stanu Nowy Jork – zarówno w okolicach wiejskich, jak i w miastach. 
Organizacje te, świadczące usługi w mieście Nowy Jork oraz hrabstwach Orange i 



Saratoga, będą rekrutować uczestników i prowadzić sesje warsztatowe z 
wykorzystaniem nowego programu nauczania jeszcze tej jesieni.  
  

Specjalne zaproszenia do udziału w projekcie zostaną skierowane do rodziców i 
opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami ze społeczności imigranckich w ramach 
specjalnej inicjatywy ONA (tzw. Inicjatywy Ramirez June). Ta pierwsza tego rodzaju 
inicjatywa w kraju stworzy podwaliny stanowego systemu wspierania nowych 
Amerykanów z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową oraz ich rodzin, 
umożliwiając im dostęp do ważnych zasobów, informacji i usług w stanie Nowy Jork.  

  
Program przywództwa obywatelskiego będzie wzorem dla całego kraju w zakresie 
wspierania aktywności, inicjatyw obywatelskich i integracji imigrantów, a jednocześnie 
będzie bazował na innych działaniach ONA mających na celu wzmocnienie aktywności 
obywatelskiej i społecznej w społecznościach nowych Amerykanów.  
  
Powołane do życia w 2012 roku Biuro dla Nowych Amerykanów w stanie Nowy Jork 
(New York State Office for New Americans, ONA) jest pierwszym w kraju ustawowo 
utworzonym biurem obsługi imigrantów. ONA pomaga wszystkim nowym Amerykanom 
w dostępie i poruszaniu się po różnych bezpłatnych usługach i wspiera ich poprzez 
swoją ogólnostanową sieć lokalnych usługodawców.  
  
Wszyscy imigranci potrzebujący pomocy lub osoby, które chcą się skontaktować się z 
administratorami programów ONA, proszone są o kontakt z infolinią Biura dla Nowych 
Amerykanów pod numerem 1-800-566-7636 od 9:00 do 20:00, od poniedziałku do 
piątku. Wszystkie rozmowy telefoniczne są traktowane jako poufne. Pomoc jest 
dostępna w ponad 200 językach.  
  
Więcej informacji można uzyskać na stronie https://dos.ny.gov/office-new-americans lub 
śledząc profil ONA na Twitterze (@NYSNewAmericans) albo na Facebooku 
(https://www.facebook.com/NYSNewAmericans).  
  

###  
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