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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE INICJATYWY MAJĄCEJ NA 
CELU ROZSZERZENIE I UTWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OŚRODKÓW OPIEKI 

NAD DZIEĆMI NA TERENIE KAMPUSÓW SUNY  
  

4,5 mln USD na dofinansowanie obecnych placówek, w tym nagrody 
przeznaczone na zatrudnianie i szkolenie następnej generacji specjalistów opieki 

nad dziećmi  
  

Wspiera realizację celu rządu stanu, jakim jest wyeliminowanie braku opieki nad 
dziećmi w 18 placówkach SUNY  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie inicjatywy mającej na celu 
rozbudowę i utworzenie wysokiej jakości ośrodków opieki nad dziećmi dla studentów i 
wykładowców na wszystkich kampusach Uniwersytetu Stanu Nowy Jork (State 
University of New York, SUNY) – szczególnie na obszarach, gdzie występuje zjawisko 
jej braku. Inicjatywa obejmuje rozdysponowanie 4,5 mln USD z funduszy federalnych i 
stanowych na wsparcie istniejących ośrodków, program szkolenia następnej generacji 
profesjonalistów w dziedzinie opieki nad dziećmi oraz opracowanie długoterminowego 
planu ogłoszonego przez gubernator w orędziu stanowym (State of the State), jakim jest 
wyeliminowanie problemu braku opieki nad dziećmi na terenie SUNY. W budżecie 
wykonawczym gubernator przewidziano 10,8 mln USD na wsparcie tworzenia 
dodatkowych ośrodków opieki nad dziećmi na kampusach SUNY.  
 
„Usługi opieki nad dziećmi stanowią kluczowy element naszego ożywienia 
gospodarczego, zapewniając rodzicom bardzo potrzebne wsparcie w trakcie 
zdobywania wykształcenia lub rozpoczynania pracy zawodowej”, powiedziała 
gubernator Hochul. „To finansowanie jest ważnym krokiem w kierunku realizacji celu 
mojej administracji, jakim jest wyeliminowanie problemu braku opieki nad dziećmi w 
kampusach SUNY w całym stanie oraz odpowiednie inwestowanie w studentów, 
wykładowców i pracujących rodziców w naszym stanie”.  
  
W roku akademickim 2020-2021 SUNY udzielił wsparcia 1200 rodzicom studentów, 
oferując im ponad 4000 miejsc opieki nad dziećmi na 46 kampusach SUNY, które mają 
na miejscu centrum opieki nad dziećmi. Ośrodki te służą również pracownikom 
wydziału, personelowi i pracownikom administracji stanowej, a także okolicznym 
mieszkańcom – każdy z nich wykorzystuje około jednej trzeciej wszystkich miejsc opieki 



nad dziećmi. Obecnie potrzeba 18 kolejnych centrów, aby w pełni zapewnić obsługę 
wszystkich 64 kampusów SUNY w całym stanie.  
  
Kanclerz Uniwersytetu Stanu Nowy Jork, Deborah F. Stanley, powiedziała: „Coraz 
mniejsza liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi stanowi poważną barierę dla 
rodziców studentów i starszego rodzeństwa, którzy muszą wybierać opiekę nad dziećmi 
uczęszczania na zajęcia, a nawet dla rodziców naszych wykładowców. Dzięki 
dodatkowemu wsparciu ze strony władz federalnych, stanowych i SUNY możemy 
poszerzyć nasze zasoby w kampusach o wysokiej jakości opiekę, a jednocześnie 
pracować nad przeszkoleniem większej liczby specjalistów w zakresie opieki nad 
małymi dziećmi dla SUNY i innych ośrodków w całym stanie. To tylko pierwsza z wielu 
inicjatyw w całym SUNY. Wyrażamy uznanie dla gubernator Kathy Hochul za to, że w 
swoim orędziu stanowym uznała potrzebę dalszego rozszerzenia usług opieki nad 
dziećmi, i oczekujemy wspólnej pracy, aby wszystkie możliwości były otwarte dla 
pracujących rodziców”.  
  
Senator stanu, Toby Ann Stavisky, powiedziała: „Spadek liczby studentów jest 
problemem zarówno w SUNY, jak i na uczelniach w całym kraju. Zapewnienie opieki 
nad dziećmi umożliwi mężczyznom i kobietom powrót do SUNY, podjęcie dodatkowych 
zajęć i wejście na rynek pracy. Korzyści ekonomiczne i społeczne są oczywiste. 
Dziękuję gubernator Hochul za ten znakomity wkład w rozwój wspaniałego systemu 
SUNY”.  
  
Członki Zgromadzenia, Deborah J. Glick, powiedziała: „Mieszkańcy stanu Nowy 
Jork nigdy nie powinni być zmuszani do wyboru pomiędzy opieką nad dzieckiem a 
kontynuowaniem swojej edukacji. Dziękuję gubernator Hochul za priorytetowe 
potraktowanie kwestii rozszerzenia usług opieki nad dziećmi, co pomoże studentom, 
wykładowcom i pracownikom SUNY wrócić na zajęcia. Dodatkową korzyścią z tego 
rozszerzenia zakresu działań jest to, że dzieci rodziców, którzy uczęszczają do 
college'u, częściej same podejmują studia wyższe, co jeszcze bardziej zwiększa szanse 
społeczności na rozwój”.  
  
SUNY rozdzieliła blisko 4,5 mln USD funduszy, w tym:  
  

• 3,9 mln USD dotacji federalnych dla wszystkich ośrodków opieki nad 
dziećmi w SUNY w ramach Funduszu Stabilizacji Opieki nad Dziećmi 
(Child Care Stabilization Funds) przyznanego przez Biuro ds. Usług dla 
Dzieci i Rodzin (Office of Children and Family Services, OCFS): Fundusze 
te, udostępnione dzięki federalnej ustawie o Amerykańskim Planie 
Ratunkowym (American Rescue Plan Act) oraz ustawie o reagowaniu na 
zakażenia koronawirusem i pomocy w zakażeniach (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriations Act, CRRSA), 
pomagają w pokryciu kosztów operacyjnych, takich jak koszty personelu i 
szkoleń, a także w zaspokojeniu potrzeb pracowników i ich dzieci w 
zakresie zdrowia psychicznego.  

  



• 500 000 USD dla 16 kampusów w ramach programu płatnych staży SUNY 
dla Pracowników Nauczania Wczesnoszkolnego (Early Childhood 
Worker). 139 osób zatrudnionych jako odpłatni stażyści, które uzyskają 
dyplom w zakresie nauczania wczesnoszkolnego, będzie pracować 
średnio 20 godzin tygodniowo. Nowy program stypendialny zaspokaja 
zapotrzebowanie na dodatkowe wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi, a 
jednocześnie zapewnia każdemu studentowi cenne, praktyczne 
doświadczenie zawodowe w zakresie opieki nad małymi dziećmi, które 
stanowi uzupełnienie zajęć akademickich.  

  
• 80 000 USD dla 11 kampusów w celu uzyskania lub utrzymania 

akredytacji od uznanych w kraju organizacji zajmujących się jakością. 
Fundusze zostaną przeznaczone na wymianę zużytego wyposażenia klas, 
zapewnienie materiałów dydaktycznych, umożliwienie dostępu osobom 
niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy ADA oraz pokrycie kosztów 
doradztwa i akredytacji.  

  

Kampusy SUNY, które otrzymają dziś część z 4,5 mln USD, to m.in.:  
  

• University at Albany  
• Binghamton University  

• SUNY Brockport  
• SUNY Broome  

• University at Buffalo (dwie lokalizacje)  
• Buffalo State College  

• Cayuga Community College  
• SUNY Cobleskill  
•  Columbia Greene Community College  
• SUNY Cortland  
• SUNY Delhi  
• Downstate Health Sciences University  
• Dutchess Community College  

• Erie Community College (trzy placówki)  
• Farmingdale State College  
• Finger Lakes Community College  
• SUNY Fredonia  
• Fulton Montgomery Community College  

• Genesee Community College  

• Hudson Valley Community College  

• Jefferson Community College  
• Monroe Community College  
• SUNY Morrisville  
• Nassau Community College  
• SUNY New Paltz  
• Niagara Community College  
• SUNY Oneonta  



• Onondaga Community College  

• SUNY Orange (dwie placówki)  

• SUNY Oswego  
• SUNY Plattsburgh  
• SUNY Potsdam  
• SUNY Purchase  
• Rockland Community College  

• SUNY Schenectady  
• Stony Brook University  
• Suffolk Community College (dwie lokalizacje)  
• Tompkins Cortland Community College  
• SUNY Ulster  

• Upstate Medical University  

• Westchester Community College  

  

Informacje o Uniwersytecie Stanu Nowy Jork  
Uniwersytet Stanu Nowy Jork (State University of New York, SUNY) jest największym 
kompleksowym systemem szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, a ponad 
95 procent wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork mieszka w promieniu 30 mil od 
jednego z 64 college'ów i uniwersytetów SUNY. W ramach całego systemu, SUNY 
posiada cztery akademickie centra zdrowia, pięć szpitali, cztery uniwersytety medyczne, 
dwie uczelnie dentystyczne i uczelnię prawniczą, jedyną w stanie uczelnię 
optometryczną, a także zarządza jednym z narodowych laboratoriów Departamentu 
Energii USA (US Department of Energy).  
  
W sumie SUNY obsługuje około 1,3 miliona studentów w ramach kursów i programów 
kredytowych, kształcenia ustawicznego i programów zorientowanych na kształcenie 
lokalnych społeczności. SUNY nadzoruje prawie jedną czwartą badań akademickich w 
stanie Nowy Jork. Wydatki na badania w całym systemie w roku podatkowym 2021 
wyniosły prawie 1,1 mld USD. W badania te znaczący wkład mieli również studenci i 
wykładowcy. Na całym świecie są ponad trzy miliony absolwentów SUNY, a jeden na 
trzech mieszkańców stanu Nowy Jork z dyplomem ukończenia studiów jest 
absolwentem SUNY. Więcej informacji o stwarzanych przez SUNY możliwościach 
można znaleźć na stronie www.suny.edu.  
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