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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA 
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 343 MLN USD W RAMACH DOTACJI DLA 

PRACOWNIKÓW SEKTORA USŁUG OPIEKI NAD DZIEĆMI  
  

Władze stanu Nowy Jork zapewniają bezpośrednie finansowanie dla dostawców 
usług opieki nad dziećmi w ramach drugiej rundy dotacji stabilizacyjnych, 

finansowanych na mocy ustawy federalnej o amerykańskim planie ratunkowym 
(American Rescue Plan Act) oraz ustawy o dodatkowych środkach na 

przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusów (Coronavirus Response and Relief 
Supplemental Appropriations Act).  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła, że od dzisiaj będą przyjmowane wnioski o przyznanie 
343 mln USD z funduszy federalnych, które przyniosą bezpośrednie korzyści dostawcom 
usług opieki nad dziećmi i pomogą ustabilizować branżę. Przyznawaniem tych funduszy 
zarządza Biuro ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (New York State Office of Children 
and Family Services, OCFS).  
  
„Ta druga runda finansowania stabilizacyjnego to ważna inicjatywa związana z 
finansowaniem, aby pomóc w dalszej stabilizacji sektora opieki nad dziećmi poprzez 
konkretne inwestycje na rzecz pracowników”, powiedział gubernator Hochul. „Te 
nowe dotacje dla dostawców usług opieki nad dziećmi przyczynią się do wprowadzenie 
ulepszeń do ich infrastruktury i dofinansowania pracowników, którzy są i będą kluczowi 
dla opieki nad naszymi dziećmi”.  
  
Kwalifikujący się dostawcy usług muszą posiadać licencję OCFS lub być 
zarejstrowanymi ośrodkami opieki nad dziećmi, posiadającymi zezwolenie na 
prowadzenie działalności od władz miasta Nowy Jork grupowymi placówkami opieki 
nad dziećmi lub zapisanymi prawnie zwolnionymi grupowymi organizatorami 
programów opieki nad dziećmi (zapisanymi do agencji rejestrującej). W zależności od 
rodzaju usługodawcy dostępne będą dwa terminy składania wniosków: Od 5 lipca dla 
osób, które otrzymały pierwszą rundę dotacji stabilizacyjnych, do 22 sierpnia dla 
wszystkich organizatorów programów opieki nad dziećmi w wieku szkolnym i nowych 
dostawców, którzy otrzymali licencję po uruchomieniu pierwszej rundy dotacji 
stabilizacyjnych.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0


W celu zapewnienia finansowania dla pracowników opieki nad dziećmi oraz pomóc w 
rekrutacji i zatrzymaniu pracowników, co najmniej 75 tych środków musi zostać 
wykorzystane na następujące, spośród dodatkowych elementów:  

• Premie lub wzrost wynagrodzeń  
• Składki na koszty ubezpieczenia zdrowotnego, co pozwoli na ich 

zmniejszenie dla pracowników  
• Składki na pracownicze plany emerytalne, które są uzupełnieniem 

wszelkich składek pracodawcy  
• Dodatkowe szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub zwrot 

kosztów nauki  
• Finansowanie i zapewnienie usług w zakresie zdrowia psychicznego dla 

personelu  
  
Pozostałe 25% może być wykorzystane na inne wydatki kwalifikowane. Więcej 
informacji na temat dotacji można znaleźć tutaj.  
  
Komisarz OCFS, Sheila J. Poole, powiedziała: „OCFS cały czas z zaangażowaniem 
wsłuchuje się w potrzeby dostawców usług opieki nad dziećmi. Jesteśmy zaszczyceni 
możliwością administrowania tym finansowaniem, skierowanym do pracowników branży 
opieki nad dziećmi. Wykonują oni jeden z najtrudniejszych i najważniejszych zawodów 
w naszych społecznościach, a to finansowanie już dawno powinno zostać udzielone”.  
  
Aby usprawnić i uprościć proces składania wniosków, usługodawcy będą ubiegać się o 
to dofinansowanie za pośrednictwem jednego wniosku online. Pomoc techniczna 
będzie dostępna przez agencje ds. zasobów i skierowań związanych z opieką nad 
dziećmi (Child Care Resource and Referral), aby zapewnić wsparcie dostawcom usług 
opieki nad dziećmi w wypełnieniu wniosku online. Aby uzyskać informacje o umowie z 
agencja należy kliknąć tutaj . Zachęcamy usługodawców do dokładnego zapoznania 
się z treścią oświadczenia o przyznaniu dotacji (Statement of Grant Interest), aby 
uzyskać więcej szczegółów na temat kwalifikowalności.  
  
Wnioski będą dostępne tutaj od dnia 5 lipca do 30 listopada 2022 r.  
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