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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 28 MLN USD NA WALKĘ Z 
PRZEMOCĄ Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ, ZWIĘKSZENIE SZANS DLA MŁODZIEŻY 

I POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W SIEDMIU MIASTACH W 
CAŁYM STANIE NOWY JORK   

    
Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, Syracuse i Yonkers 

otrzymają nawet 4 mln USD w ramach projektu RISE: Respond, Invest, Sustain 
and Empower    

    
Fundusze pomogą lokalnym organizacjom określić potrzeby i braki w zakresie 

usług oraz stworzyć plany rozszerzenia programów dla młodzieży i rodzin, a także 
poprawić stan bezpieczeństwa publicznego    

    
    
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przekazanie 28 mln USD na pomoc siedmiu 
miastom – Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, Syracuse i Yonkers – 
w walce z przemocą z użyciem broni palnej w całym stanie. Fundusze te są 
udostępniane w ramach Projektu RISE – Respond, Invest, Sustain and Empower – i 
mają na celu zapewnienie organizacjom społecznym w każdym mieście nawet 2 mln 
USD na wdrożenie, rozszerzenie i poprawę programów i usług, które zwiększają 
możliwości dla młodzieży i rodzin, poprawiają sytuację w dzielnicach nieproporcjonalnie 
dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej i podnoszą poziom bezpieczeństwa 
publicznego. Dodatkowo, każde z miast będzie mogło skorzystać z 2 mln USD w formie 
funduszy kapitałowych, aby wspierać usługi zapobiegania przemocy i poprawić stan 
bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach.    
    
„Plaga przemocy z użyciem broni palnej wymaga odważnych inwestycji na wielu 
frontach, a inwestując w lokalne organizacje w ramach projektu RISE pomożemy 
zaspokoić potrzeby każdej lokalizacji, odpowiedzieć na lokalne wyzwania i zapewnić 
skuteczne oraz trwałe rozwiązania”, powiedziała gubernator Hochul. „Przyznane 
finansowanie i nawiązana współpraca poprawią, wzmocnią i rozszerzą kompleksową 
odpowiedź władz stanowych na przemoc z użyciem broni palnej w każdym z tych miast, 
pomagając zająć się podstawowymi przyczynami przemocy z użyciem broni i zapewnić 
większe bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.   
    
„Gubernator i ja podchodzimy do tego wzrostu przemocy z użyciem broni palnej 
całościowo, dwukrotnie zwiększając poziom dofinansowania bezpieczeństwa 



publicznego. Oprócz zaangażowania organów ścigania, wzmocnienia przepisów 
dotyczących broni palnej i prowadzenia programów skupu broni, wzmacniamy również 
społeczności poprzez działania informacyjne”, powiedział wicegubernator Antonio 
Delgado. „Nowy Projekt RISE pozwoli samorządom i organizacjom społecznym 
skierować środki finansowe tam, gdzie są one najbardziej potrzebne”.   
    
Gubernator Delgado spotkał się dziś rano z wybranymi przedstawicielami lokalnych 
społeczności i liderami organów ścigania w Boys & Girls Club of Mount Vernon, aby 
przedstawić znaczące inwestycje władz stanowych w ramach projekt RISE, który jest 
elementem wielowymiarowego planu administracji mającego na celu rozwiązanie 
problemu wzrostu liczby strzelanin i zabójstw związanych z użyciem broni palnej od 
początku pandemii COVID-19. Projekt RISE, który został opracowany i jest 
administrowany przez stanowy Wydział Służb Sądownictwa Karnego (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS), pozwala lokalnym interesariuszom w każdym mieście 
opracować kompleksowy plan finansowania, który odpowiada na specyficzne potrzeby 
danej okolicy. Chociaż przemoc z użyciem broni palnej w tych siedmiu społecznościach 
i 13 innych, które uczestniczą w stanowej Inicjatywie na rzecz zwalczania przemocy 
z użyciem broni palnej (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) zmniejszyła się w 
pierwszych ośmiu miesiącach tego roku w porównaniu z rokiem 2021, nie spadła do 
poziomu sprzed pandemii.    
    
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego Stanu Nowy Jork, Rossana 
Rosado, powiedziała: „W ramach wspólnych wysiłków związanych z ograniczeniem 
przemocy z użyciem broni palnej podróżowałam po całym stanie, spotykając się z 
zainteresowanymi stronami w każdej z tych społeczności, aby lepiej zrozumieć 
trudności i przeszkody, z jakimi borykają się jednostki i organizacje. Projekt RISE 
pomoże poprzez finansowanie i wspieranie istniejących, aktywnych, mniejszych 
organizacji społecznych, które na co dzień zmagają się z tym problemem, zapewniając 
im pomoc i usługi, które docierają do kluczowej przyczyny występowania przemocy z 
użyciem broni palnej. Dziękuję gubernator Hochul i wicegubernatorowi Antonio Delgado 
za ich niezłomne wsparcie dla grup społecznych i osób pracujących na rzecz 
ustanowienia i utrzymania pokoju”.    
     
Komisarz Rosado i pracownicy Biura Wymiaru Sprawiedliwości ds. Nieletnich (Office of 
Youth Justice) DCJS zorganizowali tego lata w siedmiu miastach spotkania i warsztaty 
dla interesariuszy, aby uzyskać od mieszkańców i przedstawicieli organizacji 
społecznych, szkół, władz lokalnych i organów ścigania, między innymi informacje o 
aktualnych programach, brakach w usługach, barierach w dostępie i wyzwaniach, jakie 
napotykają, próbując poradzić sobie z długoterminowymi skutkami przemocy.    
    
Po tych spotkaniach pracownicy Biura Wymiaru Sprawiedliwości ds. Nieletnich 
współpracowali z mieszkańcami i interesariuszami w celu utworzenia Komitetu 
Sterującego Projektu RISE, którego członkowie są odpowiedzialni za wspieranie stałej 
współpracy, identyfikację programów i działań wymagających finansowania oraz za 
wdrażanie miejskiego planu w celu realizacji celów programu:    
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ca36bee279be14d81fa5408dab5f22513%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638022349018901162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2B1kNwWZVQ7ONbprY5KltauIFm8NRs5JO2WsIifHZng%3D&reserved=0


• Budowania zdolności lokalnej społeczności do wdrażania i podtrzymywania 
tworzenia programów w celu zajęcia się podstawowymi czynnikami 
przyczyniającymi się do przemocy w społeczności; oraz    

• Wzmocnienia reakcji na przemoc w społeczności poprzez lepszą współpracę i 
programowanie z uwzględnieniem aspektu poprawy zachowania i równości 
wobec prawa.   

   
Komitet sterujący w każdym mieście wskaże maksymalnie cztery organizacje 
społeczne, które będą mogły otrzymać granty w wysokości do 500 000 USD (łącznie 2 
mln USD) a także uzyskać pomoc techniczną od pracowników Biura Wymiaru 
Sprawiedliwości ds. Nieletnich w celu opracowania planu określającego sposób 
dystrybucji funduszy. W każdym mieście, fundusze w ramach projektu RISE mogą być 
wykorzystane do wspierania mentoringu, usług zdrowia psychicznego, praktyk 
naprawczych, budowania zaufania w społeczności, wsparcia zatrudnienia i edukacji 
oraz działań związanych z rozwojem młodzieży, wśród innych programów i usług, które 
zajmują się traumą wynikającą z długotrwałego narażenia na przemoc, budują 
odporność i wzmacniają młodzież, rodziny i dzielnice. Każda społeczność może również 
uzyskać dostęp do 2 mln USD w formie funduszy kapitałowych na wsparcie programów, 
które zdecyduje się wdrożyć.    
    
Wydział Służb Sądownictwa Karnego zastosował podejście oparte na danych, aby 
zidentyfikować siedem wstępnych społeczności w ramach projektu RISE, analizując 
dane demograficzne i dane dotyczące ubóstwa dla każdego miasta, zgodnie z 
badaniem demograficznym American Community Survey; oraz dane dotyczące 
przestępstw z użyciem przemocy i strzelanin, zgłoszone administracji stanowej przez 
departamenty policji w każdym z miast.    
     
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Podjęliśmy 
zdecydowane działania, aby stawić czoła przemocy, uchwalając wiodące w kraju, 
rozsądne przepisy dotyczące bezpiecznego korzystania z broni palnej, ale musimy 
nadal inwestować w społeczności, które reprezentujemy, aby poprawić naszą 
współpracę. Cieszę się, że udało nam się zabezpieczyć środki o wartości 28 mln USD 
w ramach projektu RISE, aby kontynuować pracę, którą rozpoczęliśmy w celu 
wzmocnienia partnerstwa między organami ścigania a społecznościami, które zostały w 
nieproporcjonalnym stopniu pokrzywdzone przez system sprawiedliwości. Chciałabym 
podziękować gubernator Kathy Hochul i wicegubernatorowi Antonio Delgado za 
przeznaczenie środków dla naszych społeczności, aby zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Senator stanu, Jamaal Bailey, powiedział: „Dla mnie, jako ojca i ustawodawcy, nie 
ma nic bardziej pilnego niż zapewnienie naszym dzieciom i naszym społecznościom 
bezpieczeństwa od plagi przemocy z użyciem broni palnej. Powszechność przemocy z 
użyciem broni palnej wymaga reakcji nas wszystkich, z udziałem lokalnej społeczności, 
i musimy użyć każdego narzędzia, które mamy do dyspozycji, aby sprostać aktualnym 
potrzebom. Projekt RISE stanowi kluczowy krok naprzód, aby poprawić sytuację i dać 
nadzieję społecznościom najbardziej dotkniętym problemem przemocy z użyciem broni 



palnej. Programy i usługi, które zostaną wsparte przez te fundusze, będą miały 
transformujący wpływ na miasto Mount Vernon i społeczności w całym stanie. Chcę 
podziękować gubernator Kathy Hochul i wicegubernatorowi Antonio Delgado za tę 
inwestycję w przyszłość naszych dzieci oraz w lepsze jutro oddanych ludzi i organizacji 
ratujących życie w naszych społecznościach”.  
  
Członek Zgromadzenia, Jonathan Jacobson, powiedział: „Niestety, w Newburgh, 
który reprezentuję jest zbyt dużo przemocy z użyciem broni palnej, więc cieszę się, 
widząc zaangażowanie gubernator w trójaspektową walkę z przemocą, o co od dawna 
zabiegam i co długo wspierałem. Po pierwsze, powstrzymanie nielegalnego handlu 
bronią i przepływu nielegalnej broni spoza stanu wzdłuż tzw. „Iron Pipeline”, czyli drogi 
stanowej I-95. Po drugie, odebranie broni z rąk osób, które mogą wyrządzić krzywdę 
sobie i innym poprzez rozszerzenie i egzekwowanie Ustawy o czerwonej fladze (Red 
Flag Law). Po trzecie, inwestowanie zajęcia pozaszkolne naszej młodzieży, co uchroni 
ją przed wyjściem na ulicę, a także zapewni możliwości rozwoju kariery w celu zdobycia 
dobrze płatnych miejsc pracy. Projekt RISE jest trzecim elementem tego 
kompleksowego podejścia do problemu wyeliminowania przemocy z użyciem broni 
palnej. Doceniam gubernator Hochul za wyjście poza codzienną retorykę i 
merytoryczne podejście do walki z przemocą z użyciem broni palnej”.  
   
Przewodniczący Rady Hrabstwa Westchester, George Latimer, powiedział: „Walka 
z przemocą w naszych społecznościach wymaga podejścia opartego na współpracy ze 
wszystkimi szczeblami władzy – i co ważniejsze – z interesariuszami reprezentującymi 
lokalną społeczność. Projekt RISE jest wynikiem tego wspólnego podejścia. Dziękuję 
gubernator, wicegubernatorowi i wszystkim naszym partnerom za ich pracę nad tą 
ważną dla bezpieczeństwa publicznego kwestią”.   
   
Burmistrz Albany, Kathy Sheehan, powiedziała: „Bycie liderem oznacza słuchanie 
naszych społeczności i działanie, a ja doceniam gubernator Hochul za robienie tego 
każdego dnia – zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie przemocy z użyciem broni palnej. 
Sprawdzone programy zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej w stanie Nowy 
Jork pomogły zmniejszyć liczbę strzelanin o ponad 30% w 2021 roku, a my będziemy 
nadal współpracować z naszymi lokalnymi, stanowymi i federalnymi partnerami, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo publiczne i usunąć z naszych ulic nielegalną – i często 
pochodzącą spoza stanu – broń. Dziękuję gubernator Hochul za to, że po raz kolejny 
pokazała, że wykorzysta każdy dostępny zasób, aby wspierać nasze społeczności i 
zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom”.   
   
Burmistrz Syracuse, Ben Walsh, powiedział: „Biuro Burmistrza Syracuse zaledwie od 
sześciu miesięcy działa w celu zmniejszenia przemocy z użyciem broni palnej, a już 
zawiązuje nowe poziomy współpracy i partnerstwa w naszej społeczności. Biuro 
opracowuje również kompleksową strategię opartą na danych i zaangażowaniu 
interesariuszy, aby ostatecznie ukrócić przemoc z użyciem broni palnej w Syracuse. Nie 
ma wątpliwości, że pandemia nasiliła podstawowe przyczyny leżące u źródeł przemocy 
z użyciem broni palnej. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za zapewnienie tego 
nowego finansowania w ramach projektu RISE, dzięki czemu miasto i nasi partnerzy 



społeczni mogą zwiększyć zasoby skutecznych programów i wprowadzić nowe 
działania, które pomagają młodzieży i rodzinom oraz poprawiają bezpieczeństwo 
publiczne w Syracuse”.   
    
Burmistrz Rochester, Malik Evans, powiedział: „Mój zespół i ja codziennie pilnie 
pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa publicznego i ograniczeniem brutalnej 
przestępczości, a ta dobrze widziana pomoc przyczyni się do poprawy jakości życia 
mieszkańców Rochester. Codziennie widzimy, jakie żniwo zbiera w naszym mieście 
przemoc z użyciem broni palnej, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za inwestycję 
gubernator Hochul w Rochester i w miastach w całym stanie”.  
  
Burmistrz Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, powiedziała: „Gwałtownie 
rośnie ilość broni w naszych społecznościach, co, w połączeniu z problemami zdrowia 
psychicznego związanymi z pandemią, spowodowało wzrost przemocy z użyciem broni 
palnej i skutkującej tym traumy w naszych społecznościach w całym kraju. To istotne 
finansowanie zapewni naszym mniejszym organizacjom pozarządowym możliwość 
budowania ich zdolności administracyjnych i pozwoli im współpracować z nami w celu 
ograniczenia przestępczości. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul i 
wicegubernatorowi Delgado za to, że głównym beneficjentem finansowania są 
społeczności najbardziej dotknięte tymi problemami, co pozwoli na walkę z 
przestępczością”.   
   
Burmistrz Newburgh, Torrance Harvey, powiedział: „Będąc burmistrzem miasta 
Newburgh mam duży dług wdzięczności wobec gubernator Kathy Hochul! Dotacja w 
ramach projektu RISE dla siedmiu miast, w tym Newburgh w stanie Nowy Jork, jest 
kolejnym przykładem tego, jak bardzo nasza gubernator jest nastawiona na słuchanie 
głosów ludzi, którzy wołają o prawdziwe narzędzia w walce z przemocą z użyciem broni 
palnej, a także realne rozwiązania dla problemów zdrowia psychicznego i wielu innych 
problemów społeczno-ekonomicznych, z którymi na co dzień borykają się lokalne 
społeczności. Program ten zapewni bezpośrednie działanie dla mieszkańców naszego 
wspaniałego miasta i stanu!”.   
  
Burmistrz Buffalo, Byron W. Brown, powiedział: „Project RISE to innowacyjny 
program, który zapewni zaufanym organizacjom społecznym niezbędne zasoby, aby 
pomóc w zmniejszeniu bezsensownej przemocy z użyciem broni palnej. Skupiając się 
na rozszerzeniu szans dla naszej młodzieży, będziemy w stanie zwiększyć 
bezpieczeństwo publiczne i zbudować silniejszą przyszłość dla naszych społeczności. 
Dziękuję gubernator Hochul za jej przywództwo i dalsze partnerstwo w naszych 
wysiłkach na rzecz ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej w naszej 
społeczności”.  
    
Gubernator Hochul zabezpieczyła 227 mln USD w budżecie stanu na rok 2023, aby 
sfinansować projekt RISE i inne inicjatywy administrowane przez DCJS w celu 
intensyfikacji działań zapobiegających przemocy z użyciem broni palnej, prowadzonych 
zarówno przez organy ścigania, jak i organizacje społeczne. Do inicjatyw tych należą:   
  



• 20,9 mln USD na inicjatywy SNUG i lokalne działania mające na celu 
ograniczenie przemocy z użyciem broni palnej w celu wsparcia dodatkowych 
programów SNUG, zwiększenie liczby programów, które pomogą zaspokoić 
podstawowe potrzeby młodzieży w trudnej sytuacji, organizację szkoleń 
przygotowujących do podjęcia pracy i praktyk zawodowych rozwijających 
przydatne umiejętności oraz uruchomienie programu rekrutacji i utrzymania 
pracowników środowiskowych, a także ok. 4 mln USD środków federalnych 
zarządzanych przez Biuro ds. Pomocy Ofiarom (Office of Victim Services) na 
wprowadzenie usług socjalnych do programów SNUG.   

• 18,2 mln USD dla organów ścigania, które uczestniczą w realizowanym na 
terenie stanu Nowy Jork Programie zwalczania przemocy związanej z użyciem 
broni palnej  (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), co jest największą 
inwestycją stanu Nowy Jork w ten program, który ma na celu wdrożenie 
sprawdzonych strategii w celu zmniejszenia liczby strzelanin i ratowania życia w 
20 społecznościach w 17 hrabstwach najbardziej dotkniętych problemem 
przemocy z użyciem broni palnej.   

• 15 mln USD dla dziesięciu Centrów Analiz Przestępczości (Crime Analysis 
Center), które gromadzą i udostępniają dane na temat przestępczości – w tym 
dane dotyczące broni palnej – ponad 350 stanowym i lokalnym agencjom 
ochrony porządku publicznego, służąc jako kluczowe źródło informacji w 
działaniach mających na celu powstrzymanie, badanie i wykrywanie sprawców 
przestępstw, w tym przestępstw z użyciem broni palnej.   

• 20 mln USD w postaci dotacji na wdrażanie rozwiązań technologicznych 
stosowanych przez organu ścigania, w tym czytników tablic rejestracyjnych, 
mobilnych i stacjonarnych kamer nadzoru, bezzałogowych statków powietrznych, 
urządzeń do wykrywania strzałów, inteligentnego sprzętu dla pojazdów 
patrolowych i funkcjonariuszy oraz innych rodzajów sprzętu bezpieczeństwa 
publicznego.  

  
Budżet obejmuje również dodatkowe 10 mln USD na dodatkowe kamery nasobne 
stosowane przez funkcjonariuszy, jak również 20 mln USD na postępowania 
przygotowawcze dla wszystkich hrabstw oprócz Nowego Jorku w celu wsparcia 
ciągłości usług związanych z postępowaniami przygotowawczymi, w tym badania i 
oceny, nadzór, scentralizowany system zarządzania sprawami oraz dedykowaną 
wymianę informacji z instytucjami sądowymi.   
  
Wydział Służb Sądownictwa Karnego jest wielofunkcyjną agencją wymiaru 
sprawiedliwości, do której obowiązków należą: szkolenie pracowników organów 
ścigania; gromadzenie i analizowanie danych dotyczących przestępczości w skali 
całego stanu; przechowywanie informacji o historii kryminalnej i akt z odciskami palców; 
nadzór administracyjny nad stanowym bankiem danych DNA, we współpracy z Policją 
Stanu Nowy Jork; finansowanie i nadzór nad programami nadzoru kuratorskiego i 
resocjalizacji; zarządzanie federalnymi i stanowymi funduszami na rzecz wymiaru 
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sprawiedliwości w sprawach karnych; wspieranie agencji związanych z wymiarem 
sprawiedliwości w sprawach karnych w całym stanie oraz zarządzanie stanowym 
rejestrem przestępców seksualnych. Aktualności agencji można śledzić na Twitterze i 
Facebooku.  
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