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GUBERNATOR HOCHUL ROZPOCZYNA OGÓLNOSTANOWĄ KAMPANIĘ 
MAJĄCĄ NA CELU ZWRÓCENIE UWAGI NA FUNDUSZE DLA DOSTAWCÓW 

USŁUG OPIEKI NAD DZIEĆMI I RODZIN  
   

Ogólnostanowa kampania multimedialna mająca na celu podniesienie 
świadomości na temat podwyższonego progu dochodowego uprawniającego do 

dopłat do opieki nad dziećmi   
  

Ogłoszenie rozszerzenia kwalifikowalności podczas drugiej rundy finansowanych 
federalnie dotacji stabilizacyjnych dla dostawców usług opieki nad dziećmi  

   
Do uzyskania pomocy uprawnionych jest prawie 400 000 nowych dzieci  

   
   

Gubernator Kathy Hochul wraz z senator Kirsten Gillibrand zainaugurowały dziś 
ogólnostanową kampanię multimedialną, której celem jest pomoc w zapewnieniu 

uprawnionym rodzinom dostępu do pomocy w opiece nad dziećmi. Administrowane 
przez stanowy Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin (Office of Children and Family 
Services, OCFS) kryteria kwalifikowalności do pomocy w opiece nad dziećmi zostały w 
tym miesiącu poszerzone, tak aby objąć rodziny zarabiające do 300 procent 
federalnego poziomu ubóstwa, co stanowi wzrost z poziomu 200 procent, rozszerzając 
tym samym możliwość objęcia programem około 394 000 nowych dzieci w całym stanie 
Nowy Jork. Od tego miesiąca czteroosobowa rodzina zarabiająca do 83 250 USD 
kwalifikuje się teraz do pomocy w opiece nad dzieckiem, podczas gdy wcześniej próg 
ten wynosił 55 500 USD. Gubernator Hochul ogłosiła również rozszerzenie kryteriów 
kwalifikacyjnych w drugiej rundzie finansowanych federalnie dotacji stabilizacyjnych dla 
dostawców usług opieki nad dziećmi. Od dzisiaj o dotacje mogą ubiegać się wszystkie 
programy opieki nad dziećmi w wieku szkolnym i ponad 900 dostawców, którzy byli 
licencjonowani przed 1 stycznia 2022 roku.  
   
„Jako pierwsza gubernator stanu Nowy Jork, która jest mamą, wiem z własnego 
doświadczenia, jak ważna dla naszej przyszłości i przyszłości naszych rodzin może być 
przystępna cenowo opieka nad dziećmi”, powiedziała gubernator Hochul. „Poprzez 
podniesienie progu dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w opiece nad 
dziećmi, możemy ulżyć setkom tysięcy mieszkańców stanu Nowy Jork, a zwłaszcza 
pracującym matkom. Moja administracja dokonała rekordowych inwestycji w opiekę nad 
dziećmi, a ta ogólnostanowa kampania multimedialna jest najnowszym krokiem, który 



podejmujemy, aby pomóc zapewnić rodzinom otrzymanie pomocy, której potrzebują i 
na którą zasługują”.  
  

„Deficyt przystępnej opieki nad dziećmi w naszym stanie to nic innego jak kryzys”, 
powiedziała senator Gillibrand. „Musimy zrobić więcej, aby wspierać nasze rodziny i 
naszych pracowników opieki nad dziećmi. Dlatego jestem dumna, że zabiegałam o 
uchwalenie Amerykańskiego Planu Ratunkowego (American Rescue Plan) i Ustawy 
CARES, które teraz zapewniają miliony dolarów w postaci federalnych funduszy 
kierowanych do działających w stanie Nowy Jork dostawców usług opieki nad dziećmi i 
czyni opiekę bardziej dostępną dla tych, którzy jej potrzebują. To zwiększone 
finansowanie pomoże rodzicom w całym stanie wrócić do pracy ze świadomością, że 
ich dzieci są pod dobrą opieką, dając jednocześnie pracownikom sprawującym opiekę 
nad dziećmi zasoby, których potrzebują, aby mogli skutecznie pracować. Będę nadal 
współpracować z gubernator Hochul, aby zapewnić, że wszystkie rodziny w stanie 
Nowy Jork otrzymają wsparcie, którego potrzebują, aby się rozwijać”.  

  
Kampania na rzecz pomocy w opiece nad dziećmi skupia się na zachęcaniu 
mieszkańców stanu Nowy Jork do korzystania z tego świadczenia, aby mogli otrzymać 
pomoc w opłaceniu wysokiej jakości opieki nad dziećmi, która poza kosztami 
mieszkaniowymi jest jednym z największych wydatków dla rodzin. Począwszy od dziś, 
Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin rozpocznie kampanię billboardową, radiową i w 
mediach społecznościowych, aby poinformować rodziny, że mogą otrzymać pomoc w 
opłaceniu usług opieki nad dziećmi. Kampania będzie obejmowała reklamy na ekranach 
cyfrowych w punktach sprzedaży detalicznej, billboardach przy autostradach, plakatach 
na przystankach autobusowych, w pralniach, salonach kosmetycznych i zakładach 
fryzjerskich oraz będzie dostępna w języku angielskim i hiszpańskim.  
  
Kampania, która jest finansowana w ramach Amerykańskiego Planu Ratunkowego, 
rozpocznie się dzisiaj w strefie poza miastem Nowy Jork, a następnie w październiku 
będzie realizowana na obszarach w obrębie pięciu dzielnic.Aby uzyskać więcej 
informacji, należy odwiedzić stronę OCFS.ny.gov/ccap.  
   
Komisarz Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin, Sheila Poole, powiedziała: 
„Najważniejszą wiadomością jest to, że możemy pomóc większej liczbie rodzin niż 
kiedykolwiek zapłacić za usługi opieki nad dziećmi. Dofinansowanie jest dostępne dla 
rodziców, którzy wracają do pracy, już pracują, odbywają szkolenie lub uczęszczają do 
szkoły. Osoby zainteresowane powinny wejść na stronę internetową lub zadzwonić do 
lokalnego departamentu usług społecznych, aby sprawdzić, czy są uprawnione do 
uzyskania pomocy. Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że to finansowanie będzie również 
wspierać naszych ciężko pracujących dostawców usług opieki nad dziećmi za 
wykonywanie tej, jakże ważnej, pracy”.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła również, że wszystkie programy opieki nad dziećmi w wieku 
szkolnym i ponad 900 dostawców, którzy otrzymali licencję po 1 stycznia, mogą teraz 
ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiej rundy dotacji stabilizacyjnych dla 
dostawców opieki. W ramach budżetu na rok 2023, na dotacje stabilizacyjne 
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przeznaczono 343 mln USD, przy czym 75 procent środków przeznaczono na wsparcie 
pracowników. Dotacje te mogą być wykorzystane na podwyżki płac, premie, zwrot 
kosztów nauki oraz składki na pracownicze plany emerytalne i ubezpieczenie 
zdrowotne.   
  
Gubernator wcześniej zapowiedziała, że o dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty 
licencjonowane przed 1 stycznia. Do tej pory w drugiej rundzie finansowania 
zatwierdzono ponad 152 mln USD w postaci grantów stabilizacyjnych dla 7788 
świadczeniodawców działających w całym stanie. Kwota ta obejmuje 108 mln USD w 
postaci premii lub podwyżek płac; 8 mln USD w postaci składek na pracownicze plany 
emerytalne, które uzupełniają wszelkie składki pracodawcy; 6,4 mln USD w postaci 
składek na koszty ubezpieczenia zdrowotnego pracowników; 4,2 mln USD w postaci 
wsparcia i usług w zakresie zdrowia psychicznego dla pracowników; 9,7 mln USD na 
pokrycie dodatkowych kosztów edukacji lub zwrotu kosztów nauki; oraz 15,7 mln USD 
na inne wydatki kwalifikowane. W ubiegłym roku pomiędzy dostawców usług opieki nad 
dziećmi zostało rozdzielone ponad 900 mln USD, co stanowi historyczną inwestycję w 
opiekę i edukację dla dzieci.  
  
Kwalifikujący się dostawcy mogą uzyskać więcej informacji tutaj.  
  

Podwyższenie progu dochodowego było wynikiem historycznej inwestycji gubernator 
Hochul o wartości 2 mld USD, mającej na celu zwiększenie liczby rodzin kwalifikujących 
się do pomocy w opiece nad dziećmi oraz zapewnienie dostawcom opieki nad dziećmi 
odpowiedniego finansowania świadczonych przez nich usług. Inwestycja obejmuje 894 
mln USD nowych funduszy w ramach stanowego Grantu na rzecz opieki nad dziećmi 
(New York State Child Care Block Grant) uchwalonych w ostatnim budżecie stanowym, 
ponad 500 mln USD z funduszy wcześniej przyznanych lokalnym wydziałom opieki 
społecznej, które pozostają niewydane, oraz ponad 600 mln USD z istniejących 
funduszy związanych z pandemią COVID-19.  
  

Przyznane dofinansowanie jest częścią historycznych inwestycji dokonanych w 
budżecie na rok 2023, który obejmuje bezprecedensową kwotę 7 mld USD w ciągu 
czterech lat i rozszerza dostęp do wysokiej jakości opieki nad dziećmi, aby wesprzeć 
dzieci i rodziny oraz przyczynić się do dalszego ożywienia gospodarczego stanu Nowy 
Jork.  
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