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GUBERNATOR HOCHUL URUCHAMIA NOWE NARZĘDZIE ONLINE 
UŁATWIAJĄCE MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK DOSTĘP DO OPIEKI NAD 

DZIEĆMI  
  

Narzędzie służy do wstępnej selekcji i pozwala sprawdzić, czy dana rodzina 
spełnia kryteria. Umożliwia też dostęp do źródeł finansowania i stanowi realizację 

propozycji zawartej w orędziu stanowym gubernator    
  

Inicjatywa obejmuje reaktywację grupy zadaniowej mającej opracować plan 
wdrożenia powszechnej opieki nad dziećmi. W skład grupy wejdą agencje 
stanowe, specjaliści ds. edukacji przedszkolnej oraz inni interesariusze  

  
  

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj o podjęciu działań w celu ułatwienia 
pracującym rodzinom dostępu do opieki nad dziećmi w całym stanie Nowy Jork. Chodzi 
m.in. o uruchomienie nowego narzędzia online do weryfikacji kryteriów oraz reaktywację 
ogólnostanowej grupy zadaniowej, która zajmie się opracowaniem planu wdrożenia 
powszechnej opieki nad dziećmi. Działania te są częścią szeroko zakrojonego planu 
poprawy przystępności cenowej, dostępności i sprawiedliwości systemu opieki nad 
dziećmi w stanie Nowy Jork, który został ogłoszony przez panią gubernator w 
ramach orędzia stanowego na rok 2023.  
  
„Jako matka, która była zmuszona do przerwania pracy zawodowej z powodu braku 
przystępnych cenowo opcji opieki nad dziećmi, wiem, jakie znaczenie ma ta forma 
pomocy dla rodzin” – powiedziała gubernator Hochul. „Oprócz dużych inwestycji w 
finansowanie opieki nad dziećmi, podejmujemy istotne kroki w celu usprawnienia 
procesu poszukiwania opieki, rozszerzenia uprawnień do korzystania z programów oraz 
wspierania opiekunów, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork dostęp 
do tych kluczowych zasobów”.   
  
Nowe narzędzie do wstępnej selekcji pomoże rodzicom określić, czy spełniają kryteria 
uprawniające do otrzymania wsparcia finansowego ze stanowego Programu pomocy w 
opiece nad dziećmi (Child Care Assistance Program), który pozwala obniżyć koszty tej 
opieki. Narzędzie to, opracowane przez stanowy Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin 
(Office of Children and Family Services, OCFS), ma na celu przyspieszenie i 
usprawnienie procesu składania wniosków przez rodziny, tak aby mogły one szybko 
określić, jakie usługi im przysługują.  
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Rodziny mogą wypełnić opcjonalny kwestionariusz online, który je natychmiast po 
informuje, czy spełniają podstawowe kryteria, a następnie skieruje do lokalnego 
wydziału opieki społecznej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Nowe narzędzie 
online jest dostępne w 12 językach na stronie internetowej Urzędu ds. Usług dla Dzieci i 
Rodzin Stanu Nowy Jork. Można z niego skorzystać w dowolnym miejscu i czasie za 
pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.    
  
Gubernator Hochul zapowiedziała uruchomienie ogólnostanowego narzędzia do 
wstępnej selekcji elektronicznej w ramach swojego orędzia stanowego w styczniu, kiedy 
to wezwała do usprawnienia i scentralizowania procesu składania wniosków o opiekę 
nad dziećmi. Gubernator obiecała również przyspieszenie procesu składania wniosków 
przez rodziny w ramach swoich konsekwentnych działań na rzecz rozszerzenia dostępu 
do wysokiej jakości opieki nad dziećmi, które obejmują m.in. bezprecedensową 
inwestycję w wysokości 7,6 mld USD rozłożoną na cztery lata.  
  
Ponadto gubernator Hochul ogłosiła reaktywację Grupy zadaniowej ds. dostępności 
opieki nad dziećmi w stanie Nowy Jork, która będzie pomagać w opracowaniu podstaw 
systemu powszechnej opieki nad dziećmi. W zeszłym tygodniu grupa zadaniowa, której 
wiceprzewodniczącymi są p.o. komisarza OCFS Suzanne Miles-Gustave i komisarz 
Departamentu Pracy Roberta Reardon, spotkała się po raz pierwszy od czasu wydania 
ostatecznego raportu w maju 2021 r.  
  
Reaktywowana Grupa zadaniowa ds. dostępności opieki nad dziećmi będzie doradzać 
władzom stanu w kwestii stopniowego wprowadzania powszechnej opieki nad dziećmi. 
Do końca roku ma też wydać nowy raport na ten temat. Oprócz opracowania tego 
planu, grupa zadaniowa sprawdzi również potrzeby stanu w zakresie opieki nad 
dziećmi, zbada wpływ pandemii COVID-19 na usługi opieki nad dziećmi, wyda 
zalecenia dotyczące rozwiązania kryzysu związanego z brakiem opiekunów oraz oceni 
realizację polityki wspieranej przez finansowane ze środków federalnych programy 
związane z pandemią.  
  
W skład grupy zadaniowej wejdą przedstawiciele Biura Pomocy Tymczasowej i dla 
Osób z Niepełnosprawnością, Rady ds. Dzieci i Rodzin, Departamentu Podatków i 
Finansów, Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego, Uniwersytetu Stanu Nowy Jork, 
Uniwersytetu Miasta Nowy Jork i stanowego Departamentu Edukacji. Do grupy 
zaproszono również podmioty świadczące usługi opieki nad dziećmi i związki 
zawodowe, grupy aktywistów i interesariuszy, społeczność biznesową i lokalne wydziały 
opieki społecznej.  
  
Gubernator Hochul pełniła funkcję współprzewodniczącej tej grupy zadaniowej po jej 
powołaniu w grudniu 2018 r. Grupa opracowała wówczas kompleksowy plan poprawy 
przystępności cenowej i dostępności wysokiej jakości opieki nad dziećmi dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork. W wyniku zmiany prawa o pomocy socjalnej w stanie 
Nowy Jork grupa zadaniowa została zwołana ponownie i otrzymała nowe zadanie 
(oprócz oceny postępów w realizacji zaleceń zawartych w raporcie z 2021 r.).  
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P.o. komisarza Urzędu ds. Usług dla Dzieci i Rodzin Stanu Nowy Jork oraz 
współprzewodnicząca grupy zadaniowej, Suzanne Miles Gustave, 
powiedziała: „Wiemy, że w rodzinach spełniających kryteria pomoc otrzymuje mniej niż 
10 procent dzieci. OCFS z dumą zarządza historycznymi inwestycjami gubernator 
Hochul, które pomagają rodzinom w opłacaniu kosztów opieki nad dziećmi, a także 
wspierają podmioty świadczące usługi opiekuńcze, rozwijając istniejące stanowe 
programy i tworząc nowe. Cieszę się, że mogę być współprzewodniczącą tej grupy 
zadaniowej, która realizuje wizję pani gubernator zakładającą wprowadzenie 
powszechnej opieki nad dziećmi oraz poprawę sytuacji w stanie Nowy Jork pod 
względem sprawiedliwości, dostępności i przystępności cenowej opieki”.   
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Zapowiadając utworzenie tej grupy zadaniowej, gubernator Hochul wykazuje się 
niezrównaną konsekwencją i determinacją w rozwiązywaniu problemów związanych z 
opieką nad dziećmi, z którymi borykają się pracujące rodziny w naszym stanie. Z 
własnego doświadczenia wie, że nie dotyczy to tylko kobiet, ale ogólnie rodziców, jak 
również pracodawców. Jest to problem społeczny, którego rozwiązanie jest niezbędne 
dla dalszego ożywienia gospodarczego. Jestem dumna, że mogę pełnić funkcję 
współprzewodniczącej tej grupy zadaniowej, i liczę na udaną współpracę z pozostałymi 
członkami grupy nad określeniem i wdrożeniem koniecznych rozwiązań”.  
  

###   
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