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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI 
PRZEMOCY DOMOWEJ W STANIE NOWY JORK  

  
Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy Jork rozpoczyna 

kampanię multimedialną „Rozpocznij rozmowę” w celu podniesienia 
świadomości  

  
Prezentacja projektu wybranej tablicy rejestracyjnej „Połóż kres przemocy 

domowej”  
  

W sobotę wieczorem stanowe charakterystyczne obiekty i mosty zostaną 
podświetlone na fioletowo  

  
Przeczytaj proklamację tutaj  

  
  

Gubernator Kathy Hochul wydała dziś proklamację, na mocy której październik został 
uznany za Miesiąc Świadomości Przemocy Domowej (Domestic Violence Awareness 
Month) i ogłosiła rozpoczęcie kampanii multimedialnej „Rozpocznij rozmowę” (Start the 
Conversation), której celem jest pomoc mieszkańcom stanu Nowy Jork w poruszeniu 
tego krytycznego problemu z osobami obecnymi w ich życiu i społeczności. Oprócz 
kampanii, Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy Jork (New York 
State Office for the Prevention of Domestic Violence, NYS OPDV) zaprezentowało 
również wybrany projekt tablicy rejestracyjnej stworzony we współpracy z 
Departamentem Pojazdów Silnikowych Stanu Nowy Jork (New York State Department 
of Motor Vehicles, NYS DMV) na cześć 30. rocznicy powstania agencji.  
  
„Nasz stan przeszedł długą drogę od czasów, kiedy moja matka zabiegała o prawa 
osób, które doświadczyły przemocy domowej, ale wciąż jest wiele do zrobienia, aby 
pomóc położyć kres nadużyciom i cierpieniu, które zdecydowanie zbyt wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork znosiło przez lata”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Przez cały październik przypominamy o konieczności dalszej zmiany naszego 
podejścia do przemocy domowej i związanej z płcią, abyśmy mogli jak najlepiej 
zaspokoić potrzeby osób, które jej doświadczały i ich rodzin”.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEnd_Domestic_Violence_License_Plate.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4457Cst%2F5hGo8typQH4Nwf%2BQtEyMWSzc9nX8gDtX5c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FDomestic_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTJ0NuTlYVsVEN%2FKd5jw5nxt3rrj71F5Rkcbs7yB%2B0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-10%2FDomestic_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTJ0NuTlYVsVEN%2FKd5jw5nxt3rrj71F5Rkcbs7yB%2B0A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Foctober-domestic-violence-awareness-month&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSZkPUulQ%2FfjVD%2BWjJTJk8hZie4UtFUHJy3EIxwKbbY%3D&reserved=0


Gubernator Hochul zarządziła również podświetlenie w dniu 1 paźdzernika na fioletowo 
następujących charakterystycznych obiektów na terenie stanu, aby upamiętnić 
rozpoczęcie Miesiąca Świadomości Przemocy Domowej.  
  

• One World Trade Center  
• Most im. Gubernatora Mario M. Cuomo  
• Most Kościuszki  
• Budynek H. Carl McCall SUNY  
• Budynek Edukacji Stanowej  
• Budynek Urzędu Stanu im. Alfreda E. Smitha  
• Empire State Plaza  
• Tereny Targów Stanu – wejście główne i centrum Expo  

• Wodospad Niagara  

• Most „Franklina D. Roosevelta” na środkowym odcinku rzeki Hudson  

• Grand Central Terminal – wiadukt przy placu Pershinga  
• Brama Międzynarodowego Portu Lotniczego Albany  

• MTA LIRR – brama w East End przy stacji kolejowej Penn Station  
• Most podnoszony Fairport nad Kanałem Erie  

  
Kampania „Rozpocznij rozmowę” ma na celu lepsze poinformowanie mieszkańców 
stanu Nowy Jork o tym, jak poruszać kwestię przemocy domowej i płciowej z osobami, 
które jej doświadczyły, oraz jak korzystać z dostępnych zasobów, aby im pomóc. 
Kampania będzie obejmować komunikaty w mediach społecznościowych i radiu na 
terenie całego stanu oraz zestaw narzędzi internetowych zawierających zasoby, które 
pomogą podnieść świadomość.  
  
Na początku tego roku Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy Jork 
przeprowadziło badanie opinii publicznej wśród 5000 osób w całym stanie, aby lepiej 
zrozumieć postrzeganie kwestii przemocy domowej przez społeczeństwo. Wyniki 
badań sugerują, że chociaż większość mieszkańców stanu Nowy Jork jest pewna 
swojego zrozumienia przemocy domowej i związanej z płcią i że wielu zna kogoś, kto 
był wykorzystywany lub był w związku, w którym był pod kontrolą innej osoby, wiele 
osób wierzy, że te problemy wynikają z czynników zewnętrznych – używania 
narkotyków lub alkoholu, słabej kontroli impulsów lub problemów z kontrolą złości, – a 
nie z decyzji agresywnego partnera.  
  
Dyrektor Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej Stanu Nowy Jork, Kelli 
Owens, powiedziała: „Aby skoncentrować się na osobach doświadczających 
przemocy oraz aby być świadomym traumy i zachować wrażliwość kulturową, musimy 
usłyszeć od ofiar i wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, co ich zdaniem jest 
problemem i jak go rozwiązać. Dlatego w tym roku OPDV przeprowadziło ankietę 
wśród 5000 mieszkańców stanu Nowy Jork, aby poznać ich opinie. Doceniam, że 
mogę wspierać gubernator, która rozumie, co musimy zrobić, aby położyć kres 
przemocy domowej i przemocy związanej z płcią oraz jest stale zaangażowana w tę 
ważną sprawę”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fstart-conversation-be-better-ally-0&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7TXlx8YsbADHGatyw8rtBZkN%2BVf8GShX%2BQDNKYPYKs%3D&reserved=0


  
OPDV ogłosiło również projekt tablicy rejestracyjnej „Połóż kres przemocy domowej”, 
który został wybrany przez mieszkańców stanu Nowy Jork, by uczcić 30. rocznicę 
powstania agencji. Projekt, który został stworzony we współpracy z Departamentem 
Pojazdów Silnikowych, odzwierciedla siłę i odporność ofiar przemocy oraz 
zaangażowanie władz stanu Nowy Jork w ich wspieranie.  
  
Tablice rejestracyjne można kupić od środy 5 października na stronie DMV.ny.gov. 
Przychody ze sprzedaży tablic wesprą OPDV w konsekwentnych działaniach na rzecz 
zakończenia przemocy uwarunkowanej płciowo poprzez programy społeczne i akcje 
uświadamiające.  
  
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych Stanu Nowy Jork, Mark J.F. 
Schroeder, powiedział: „Zbyt wielu z nas doświadczyło w jakiś sposób przemocy 
domowej i przemocy związanej z płcią oraz nadal musimy nadal przypominać ludziom, 
że ważne jest, aby o tym mówić i szukać pomocy, jeśli jej potrzebują. DMV z 
przyjemnością ponownie współpracuje z OPDV, aby stworzyć tablicę rejestracyjną 
„Połóż kres przemocy domowej”, aby uczcić 30. rocznicę OPDV i dawać przykład, który 
dobitnie pokazuje, że stan Nowy Jork wspiera osoby doświadczające przemocy”.  
  
Gubernator Hochul nadal traktuje problem przemocy ze względu na płeć i kwestie 
przemocy domowej jako priorytet swojej administracji. W tegorocznym budżecie 
uchwalonym na rok podatkowy 2023 zabezpieczono prawie 90 mln USD na 
finansowanie programów zapobiegających przemocy domowej i napaściom 
seksualnym oraz na programy pomocy dla ofiar i ich rodzin.  
  
W lipcu gubernator Hochul powołała Radę Doradczą ds. Niepełnosprawności 
Intelektualnej i Rozwojowej (Intellectual and Developmental Disabilities Advisory 
Council), która ma pomóc w zwiększeniu dostępu do usług związanych z przemocą 
domową dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Wiosną tego roku 
gubernator Hochul podpisała ustawę rozszerzającą ochronę ofiar przemocy domowej 
na obszary dyskryminacji, w których nie była ona wcześniej zagwarantowana, co jest 
kluczowym priorytetem legislacyjnym, który zaproponowała w swoim orędziu stanowym 
na rok 2022.  
  
Podczas Miesiąca Świadomości Przemocy Domowej, OPDV ogłosiło wydanie Modelu 
polityki dotyczącej przemocy ze względu na płeć i w miejscu pracy (Model Gender-
Based Violence and the Workplace Policy) zgodnie z Zarządzeniem wykonawczym 
gubernator Hochul nr 17 z 28 kwietnia 2022 roku. OPDV polecono stworzenie polityki, 
która wzmacnia procedury stanu Nowy Jork w zakresie rozwiązywania problemu 
przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć.  
  
Przemoc domowa to poważny problem, z którym borykają się setki tysięcy 
mieszkańców stanu Nowy Jork – głównie kobiet. W 2020 roku w stanie Nowy Jork 
wydano ponad 165 000 nakazów ochrony w związku z przemocą domową. Podczas 
pandemii COVID-19 problemy związane z przemocą domową nasiliły się, a liczba 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FEnd_Domestic_Violence_License_Plate.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E4457Cst%2F5hGo8typQH4Nwf%2BQtEyMWSzc9nX8gDtX5c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ca9bbc0f125ba4857c24808daa3d112ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638002415772521991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T0bBGKxr8JQok%2FNfhx7R5oCd4KKrIbi3JcRNtCpvq0Y%3D&reserved=0


połączeń z prowadzoną w stanie Nowy Jork infolinią wzrosła o prawie 45 procent od 
początku kryzysu zdrowia publicznego.  
  
Komisarz Urzędu ds. Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork, Sheila J. Poole, 
powiedziała: „Najbardziej tragiczne jest to, że w sytuacjach przemocy domowej, 
często poszkodowane są również dzieci. Musimy nadal robić wszystko, co w naszej 
mocy, aby chronić i zapewniać wsparcie zarówno osobom, które doświadczyły 
przemocy domowej, jak i ich dzieciom. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za 
rozpoczęcie kampanii „Rozpocznij rozmowę”, która ma pomóc w szerzeniu 
świadomości na temat przemocy domowej i informowaniu wszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork o tym, jak mogą dotrzeć do ofiar i zaoferować im pomoc i wsparcie”.  
  
Dyrektor Biuro ds. Pomocy Ofiarom Stanu Nowy Jork, Elizabeth Cronin, 
powiedziała: „Biuro ds. Pomocy Ofiarom Stanu (Office of Victim Services) inwestuje 
prawie połowę funduszy federalnych, którymi zarządza, w lokalne programy społeczne, 
które służą ofiarom i osobom doświadczającym przemocy domowej oraz ich rodzinom. 
Programy te, realizowane w całym stanie Nowy Jork, zapewniają usługi i wsparcie, 
takie jak schronienie i doradztwo w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w sądzie i 
pomoc prawną w sprawach cywilnych, które zmieniają życie osób doświadczających 
przemocy domowej i przemocy związaną z płcią oraz innych ofiar przestępstw. 
Dziękuję gubernator Hochul i naszym kolegom z Biura ds. Zapobiegania Przemocy 
Domowej za ich ciągłe zaangażowanie w odmianę losu osób doświadczających 
przemocy”.  
  
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego Stanu Nowy Jork, Rossana 
Rosado, powiedziała: „Przemoc domowa jest jednym z najtrudniejszych przestępstw 
do rozwiązania i jest niezwykle ważne, aby głosy ofiar i osób, które doświadczyły 
przemocy domowej i przemocy związanej z płcią zostały wysłuchane. Wydział Służb 
Sądownictwa Karnego (Division of Criminal Justice Services) zapewnia kluczowe 
finansowanie i wsparcie dla policji, prokuratur i dostawców usług, którzy są w 
pierwszym szeregu tej ważnej pracy. Jesteśmy dumni, że możemy dołączyć do 
gubernator Hochul i naszych partnerów z Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej, 
aby zwrócić uwagę na ten problem, podnieść świadomość i zademonstrować nasze 
wsparcie dla ofiar”.  
  
Od 30 lat Biuro ds. Zapobiegania Przemocy Domowej 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. Skoncentrowane na ofiarach, oparte na 
traumie i dostosowane kulturowo.  
  
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). Osoby fizyczne mogą również odwiedzić stronę www.ovs.ny.gov/connect, aby 
znaleźć program pomocy ofiarom w swojej społeczności.  
  

###  
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