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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O 
PRZYZNANIE 30 MLN USD Z FUNDUSZY FEDERALNYCH NA WALKĘ Z 

NIEWYSTARCZAJĄCĄ LICZBĄ MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKI NAD DZIEĆMI  
   

Finansowanie pozwoli na rozszerzenie istniejących programów opieki nad 
dziećmi na obszarach o niewystarczającej liczbie miejsc w tego rodzaju 

placówkach  
  

W budżecie stanowym na rok 2023 przewidziano historyczne inwestycje w opiekę 
nad dziećmi o wartości 7 mld USD  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że od 30 czerwca 2022 r. w ramach 
dodatkowych funduszy federalnych zostanie udostępnione 30 mln USD na istniejące 
programy opieki nad dziećmi w rejonach stanu z deficytem miejsc w placówkach opieki 
nad dziećmi (tzw. „pustyń w zakresie opieki”). Fundusze, będące częścią inicjatywy 
wyeliminowania tych pustyń w opiece nad dziećmi o wartości 100 mln USD, która 
została zatwierdzona w budżecie na rok 2022, są udostępniane na podstawie Ustawy o 
Amerykańskim Planie Ratunkowym (American Rescue Plan Act) i będą zarządzane 
przez Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin Stanu Nowy Jork (New York State Office of 
Children and Family Services). W dniu 11 kwietnia br. gubernator ogłosiła 
przeznaczenie wcześniejszych 70 mln USD na finansowanie nowych usługodawców, a 
do tej pory złożono ponad 1100 wniosków.  

  
„Jako matka, która nie miała wyboru i musiała zrezygnować z pracy z powodu braku 
dostępnej opieki nad dziećmi, zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi dla 
pracujących rodzin w stanie Nowy Jork jest dla mnie bardzo osobistym zadaniem”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Wszyscy rodzice zasługują na dostęp do wysokiej 
jakości opieki nad dziećmi, niezależnie od miejsca zamieszkania, a te fundusze pomogą 
rozwiązać problem braku opieki nad dziećmi na obszarach o słabo rozwiniętej 
infrastrukturze. Moja administracja będzie nadal traktować priorytetowo tę kluczową 
formę wsparcia rodzin pracujących jako część naszych ogólnych wysiłków na rzecz 
naprawy gospodarczej”.  
  
Dotacje mają pomóc istniejącym organizatorom opieki nad dziećmi na obszarach o 
niewystarczającym dostępie do placów opieki, a wniosek o ich przyznanie będzie 
składał się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy rozszerzenia opieki nad dziećmi w 
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istniejących ośrodkach opieki dziennej i programach opieki nad dziećmi w wieku 
szkolnym, z dodatkowym finansowaniem miejsc przeznaczonych specjalnie dla 
niemowląt/dzieci w wieku poniemowlęcym i/lub dzieci o specjalnych potrzebach. Druga 
część wniosku obejmuje rozszerzenie określonych rodzajów opieki nad dziećmi w 
istniejących małych centrach opieki nad dziećmi, rodzinnych programach opieki oraz 
grupowych rodzinnych programach opieki nad dziećmi – w których liczba miejsc jest 
obecnie niewystarczająca – w szczególności dla niemowląt/dzieci w wieku 
poniemowlęcym lub dzieci o specjalnych potrzebach, lub jeśli program chce rozszerzyć 
działalność o niestandardowe godziny.  
  
Kwalifikowalne wydatki obejmują koszty opracowania programu i krótkoterminowe 
koszty operacyjne programu, w tym:  

• Koszty osobowe, w tym płace, wynagrodzenia, podobne wynagrodzenia 
pracownicze, świadczenia pracownicze, koszty emerytur i koszty kształcenia;  

• Wsparcie wydatków personelu na dostęp do szczepionek COVID-19;  
• Czynsz lub spłata kredytu hipotecznego i opłaty za media; oraz  
• Wydatki na szkolenia i pomoc techniczną, w tym doskonalenie zawodowe, 

szkolenia biznesowe i usługi biznesowe  

  
Świadczeniodawcy mogą kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat wniosku 
o przyznanie finansowania. Wnioski o finansowanie będą przyjmowane od 30 czerwca 
2022 r. i będzie można je zgłaszać do 4 sierpnia 2022 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 
we wrześniu.  
  
Budżet na rok 2023 zakłada historyczne inwestycje mające na celu rozszerzenie 
dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi, aby wesprzeć dzieci i rodziny oraz 
przyczynić się do dalszego ożywienia gospodarczego stanu Nowy Jork. Obejmuje on 
bezprecedensową inwestycję w wysokości 7 mld USD w ciągu czterech lat i podnosi 
próg dochodów uprawniający do otrzymania dotacji na opiekę nad dzieckiem w 
porównaniu z sierpniem 2022 roku do 300% federalnego poziomu ubóstwa (83 250 
USD dla czteroosobowej rodziny) – rozszerzając uprawnienia na ponad połowę małych 
dzieci w stanie Nowy Jork.  
  
Komisarz Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin, Sheila J. Poole, powiedziała: „Te 
dotacje stanowią dalsze wsparcie dla istniejących dostawców usług opieki nad dziećmi, 
którzy są podstawą branży, zapewniając im środki finansowe niezbędne do 
rozszerzenia zakresu usług i zwiększenia dostępu dla rodzin z niemowlętami, małymi 
dziećmi i dziećmi o specjalnych potrzebach, a także dla tych, którzy potrzebują opieki w 
niestandardowych godzinach”.  
  
Senator Charles Schumer powiedział: „Przystępna cenowo opieka nad dziećmi jest 
prawem i ma zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego. Dlatego tworząc 
Amerykański Plan Ratunkowy (American Rescue Plan), zadbałem o to, by znalazły się 
w nim znaczne fundusze, które nie tylko pomogą przetrwać naszym programom opieki 
dziennej, ale także pozwolą na wypełnienie luk w gminach wiejskich, w których opieka 
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nad dziećmi jest najbardziej potrzebna. Teraz 30 mln USD z funduszy federalnych, 
które zapewniłem, zostanie przeznaczone bezpośrednio na likwidację „pustyń” w 
zakresie opieki nad dziećmi, tworzenie miejsc pracy i realną pomoc dla rodziców i dzieci 
borykających się z problemami”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Jamaal Bowman, powiedział: „Cieszę się, że 
fundusze z Amerykańskiego Planu Ratunkowego, nad którego uchwaleniem 
pracowałem w Kongresie, zostaną przeznaczone na opiekę nad dziećmi, która ma 
kluczowe znaczenie dla naszych najmłodszych w okresie formowania się mózgu i 
wczesnego okresu rozwoju fizycznego. Te dodatkowe 30 mln USD będzie stanowić 
duże wsparcie dla dzieci i rodzin pracujących. Jestem dumny z tego, że najważniejsze 
fundusze z Amerykańskiego Planu Ratunkowego są wykorzystywane do wspierania 
naszych dzieci, i z niecierpliwością czekam na wsparcie w postaci kolejnych 
federalnych inicjatyw i funduszy”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Adriano Espaillat, powiedział: „Opieka nad dziećmi 
jest niezbędna oraz kluczowe znaczenie mają instytucje wsparcia dla rodzin, które 
odegrały tak ważną rolę w czasie pandemii COVID-19. Jeśli rodziny mają naprawdę 
odzyskać siły po pandemii, potrzebują naszego pełnego zaangażowania i wsparcia na 
tej drodze. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za przyznanie funduszy 
federalnych na rozszerzenie programów opieki nad dziećmi w celu wsparcia najbardziej 
potrzebujących rodzin i zachęcam wszystkich świadczeniodawców do składania 
wniosków i pełnego wykorzystania tej możliwości finansowania w celu stworzenia 
programów spełniających potrzeby większej liczby rodzin w całym stanie”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Joe Morelle, powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy 
Jork płacą ponad 23% swoich dochodów na koszty opieki nad dziećmi, co stanowi 
ogromne obciążenie finansowe i emocjonalne dla rodziców, i to musi się zmienić. 
Zapewnienie przystępnej cenowo, wysokiej jakości opieki pozwoli naszym dzieciom już 
od najmłodszych przygotować podwaliny pod pomyślne życie. Jestem dumny, że udało 
mi się zapewnić te fundusze w ramach Amerykańskiego Planu Odbudowy i doceniam 
współpracę z gubernator Hochul w zakresie wspierania potrzeb pracujących rodzin”.  
  
Dyrektor Rady ds. Wczesnej Opieki i Kształcenia, Meredith Chimento, 
powiedziała: „Rada ds. Wczesnej Opieki i Kształcenia (Early Care and Learning 
Council) i nasza sieć agencji ds. zasobów i poradnictwa w zakresie opieki nad dziećmi 
(Child Care Resource and Referral) są bardzo zadowolone z przekazania dodatkowych 
funduszy na rzecz świadczeniodawców działających na polu usług opieki nad dziećmi, 
którzy chcieliby rozszerzyć swoją działalność, aby udzielić wsparcia większej liczbie 
dzieci. Jesteśmy gotowi wspierać tych świadczeniodawców w całym stanie, ponieważ 
kształcą oni i wychowują naszą młodzież oraz umożliwiają powrót do pracy większej 
liczbie pracowników, wypełniając tym samym luki w opiece i zwiększając siłę naszej 
stanowej gospodarki”.  
  
Dla tej możliwości finansowania, brak miejsc w placówkach opieki nad dziećmi definiuje 
się jako obszary objęte spisem ludności, gdzie jest troje lub więcej dzieci poniżej 



piątego roku życia na każde dostępne miejsce w placówce opieki nad dziećmi, lub nie 
posiada ona żadnych dostępnych miejsc. Na podstawie tych kryteriów ponad 60 
procent stanu Nowy Jork uznaje się za miejsca z deficytem w zakresie placówek opieki 
nad dziećmi. Wszystkie obszary spisu ludności w stanie Nowy Jork zostały zmapowane 
w zależności od liczby dostępnych miejsc, a potencjalni dostawcy usług opieki nad 
dziećmi mogą zapoznać się z mapą obszarów z deficytem placówek opieki nad dziećmi, 
aby zidentyfikować odpowiednie lokalizacje. Dodatkowe informacje na temat 
kwalifikowalności i wymagań dotyczących dotacji można znaleźć we wniosku o 
dofinansowanie (RFA).  
  

###  
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