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Informacje podstawowe
W niniejszym zaproszeniu do korzystania z dofinansowania stabilizacyjnego do opieki nad
dziećmi Biuro ds. Dzieci i Pomocy Rodzinie stanu Nowy Jork (Office of Children and Family
Services, OCFS) informuje o procedurze przyjmowania wniosków o dofinansowanie
stabilizacyjne ze środków federalnych, które jest przyznawane w związku z pandemią wirusa
COVID-19. Dofinansowanie stabilizacyjne, udzielane z funduszy pozyskanych w ramach ustawy
o Amerykańskim Planie Ratunkowym (American Rescue Plan Act, ARPA) oraz ustawy o
odpowiedzi na pandemię koronawirusa i dodatkowym rozdzielaniu środków pomocy
(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations, CRRSA), stanowi
bezprecedensową okazję i inwestycję umożliwiającą skuteczne ustabilizowanie sektora opieki
nad dziećmi. W tym dokumencie opisano wszystkie wymagania kwalifikacyjne i związane z
dozwolonym przeznaczeniem środków uzyskanych z dotacji stabilizacyjnych. OCFS zastrzega
sobie prawo do zmiany warunków przyznawania dotacji, a informacje o aktualizacjach
niniejszego dokumentu zostaną zamieszczone na stronie internetowej OCFS.
OCFS udostępni 1074 mld USD w ramach programu dotacji stabilizacyjnych na cele związane z
opieką nad dziećmi.
Dotacje będą wypłacane bezpośrednio świadczeniodawcom opieki nad dziećmi. Wypłaty są
dokonywane zgodnie z wzorem, który uwzględnia średnie ceny opieki nad dzieckiem,
modalność, położenie geograficzne, liczebność i zakres programu. Uprawnionymi
świadczeniodawcami są licencjonowane lub zarejestrowane przez OCFS programy opieki dla
dzieci, ośrodki dziennej opieki grupowej dozwolone przez miasto Nowy Jork (art. 47) lub
zarejestrowane, prawnie zwolnione programy opieki nad dziećmi (zapisane przez agencję
prowadzącą rejestrację). Wszyscy świadczeniodawcy muszą być w dobrej kondycji,
odnotowanej przez OCFS i/lub miasto Nowy Jork, i muszą zobowiązać się do przestrzegania
wszystkich związanych z pandemią przepisów OCFS i Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork (New
York State Department of Health). Ponadto programy muszą spełnić inne wymogi
sprawozdawcze, aby zakwalifikować się do wypłaty świadczeń.
Aby usprawnić i uprościć proces składania wniosków, każdy świadczeniodawca złoży jeden
wniosek przez internet. Pomoc techniczna związana ze składaniem wniosków elektronicznych
będzie świadczona przez agencje ds. zasobów i doradztwa w sprawie opieki nad dziećmi (Child

Care Resource and Referral, CCR&R) na rzecz wszystkich świadczeniodawców opieki nad
dziećmi, a także przez innych partnerów CSEA, UFT i WHEDco. Kliknij tutaj, aby uzyskać
informacje dotyczące umowy zawartej z agencją.
Program dofinansowania stabilizacyjnego do opieki nad dziećmi o wartości 1,07 mld USD
Dofinansowanie można wykorzystać na cele podzielone na osiem kategorii, określone przez
urząd federalny ds. opieki nad dziećmi (Office of Child Care). Środki te będą wypłacane
zatwierdzonym świadczeniodawcom w sześciomiesięcznych płatnościach, przy czym pierwsza
wypłata nastąpi w ciągu 30 dni od zatwierdzenia wniosku.
Okres składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu dofinansowania
stabilizacyjnego do opieki nad dziećmi trwa od 3 sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły do 30 listopada 2021 r., do godziny 23:59.
Świadczeniodawcy mogą otrzymać tylko jedno dofinansowanie stabilizacyjne na każdy program
objęty licencją/rejestracją/pozwoleniem lub zarejestrowany, prawnie zwolniony program opieki
grupowej nad dziećmi. Jeśli świadczeniodawca posiada wiele placówek, należy złożyć jeden
wniosek na każdą placówkę. Po zatwierdzeniu wniosku dofinansowanie będzie wypłacane z
częstotliwością miesięczną, przy czym maksymalna liczba wypłat wynosi 6. Wszystkie
płatności na rzecz uprawnionych i zatwierdzonych świadczeniodawców opieki nad dziećmi
zostaną wypłacone 30 września 2022 r. Aby zakwalifikować się do możliwości przyznania i
nieprzerwanego otrzymywania wypłat dofinansowania, świadczeniodawca musi być w dobrej
kondycji, prowadzić działalność i świadczyć bezpośrednią opiekę. Świadczeniodawcy mają czas
do 30 września 2023 r., aby przeznaczyć otrzymane środki na dozwolone cele dofinansowania
stabilizacyjnego, wypłacone im do dnia 30 września 2023 r. zgodnie z warunkami oferowanego
dofinansowania.

Dopuszczalne cele przeznaczenia dofinansowania stabilizacyjnego na opiekę nad
dziećmi
Cele dozwolone w ramach wytycznych federalnych obejmują:
• Koszty zatrudnienia personelu, w tym pokrycie kosztów wszystkich form wynagrodzenia,
świadczeń dla pracowników, emerytur, edukacji, opieki nad dziećmi oraz wspieranie
wydatków na szczepionki przeciwko COVID-19
• Czynsz (w tym w ramach umów najmu) lub płatność rat kredytu hipotecznego
zaciągniętego w związku z wykonywaną działalnością, płatność rachunków za media,
składek na ubezpieczenie związane z wykonywaną działalnością; może obejmować
również opłaty dodatkowe naliczane z tytułu zwłoki w płatnościach (wszystkie finansowane
koszty należy ponieść do dnia 30 września 2023 r.)
• Koszty utrzymania lub remontu obiektów rozumiane jako drobne naprawy (takie jak
remonty łazienek, udogodnienia dla niepełnosprawnych [instalacja pochylni dla
niepełnosprawnych, drzwi automatycznych], obejmujące zewnętrzne tereny, na których
prowadzona jest działalność edukacyjna / place zabaw, oraz drobne modyfikacje
związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 (na przykład usunięcie ścian nienośnych w
celu stworzenia przestrzeni pozwalającej zachować dystans społeczny).
• Koszty zakupu środków ochrony indywidualnej dla personelu, środków do czyszczenia i
dezynfekcji lub koszty szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników dot.
obowiązujących praktyk w zakresie BHP
• Zakupy nowego sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych lub wymiana starego sprzętu
na nowy w związku z pandemią wirusa COVID-19
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•
•
•

Koszty towarów i usług wymaganych w celu utrzymania lub wznowienia świadczenia usług
z zakresu opieki nad dziećmi
Koszty wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci oraz pracowników
Szkolenia BHP dla personelu, w tym między innymi z zakresu udzielania resuscytacji,
pierwszej pomocy oraz podawania leków i szkolenia związane z COVID-19

Świadczeniodawcy opieki nad dziećmi ponieśli duże straty finansowe w celu zapewnienia
ciągłości świadczonych usług w trakcie pandemii. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą o
Amerykańskim Planie Ratunkowym, świadczeniodawcy mogą skorzystać z dofinansowania
stabilizacyjnego w celu pokrycia kosztów poniesionych po 31 stycznia 2020 r., o ile
przeznaczenie tych środków było związane z odpowiedzią na zagrożenie zdrowia publicznego
wywołane przez COVID-19, zgodnie z powyższymi kategoriami, oraz pod warunkiem, że zwrot
takich kosztów nie został już przyznany w ramach innego dofinansowania lub programów, w
tym programów dofinansowania do opieki nad dziećmi CARES miasta Nowy Jork.
Świadczeniodawcy mają czas do 30 września 2023 r., aby przeznaczyć otrzymane środki na
dozwolone cele dofinansowania stabilizacyjnego, wypłacone im do dnia 30 września 2023 r.
zgodnie z warunkami oferowanego dofinansowania.
Zaliczki i informacje dotyczące płatności
Środki zaliczkowe nie są dostępne w przypadku tego dofinansowania. Pierwsza wypłata
dofinansowania zostanie zlecona po zatwierdzeniu wniosku. Łączne kwoty dofinansowania
zostaną podzielone na sześciomiesięczne płatności i będą wypłacane świadczeniodawcom,
których placówki są otwarte, świadczą bezpośrednią opiekę i są „w dobrej kondycji” w czasie
każdej planowanej wypłaty dofinansowania.
Aby otrzymać dofinansowanie, przed złożeniem wniosku świadczeniodawca opieki nad dziećmi
musi dostarczyć OCFS (lub organowi regulacyjnemu OCFS) dokładne informacje na temat
programu, w tym nazwę osoby prawnej, adres e-mail i adres do korespondencji, numer
identyfikacji podatkowej TIN/SSN i/lub federalny numer identyfikacyjny.
Metodologia dofinansowania
Po wpłynięciu wniosek zostanie poddany przeglądowi elektronicznemu, a jeśli wymagania
kwalifikacyjne zostały spełnione, status wniosku zostanie zmieniony na „do zatwierdzenia”.
Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, dofinansowanie będzie wypłacane na rzecz każdego
uprawnionego programu opieki nad dziećmi, zgodnie z jego modalnością, regionem
geograficznym, dozwoloną liczbą osób / liczbą osób określoną w dokumencie
licencyjnym/rejestracyjnym lub, w przypadku prawnie zwolnionej grupy, liczby dzieci objętych
opieką i otrzymujących dofinansowanie. Kwoty dofinansowania do przyznania obliczane są
oddzielnie dla każdej modalności, z uwzględnieniem szeroko rozumianych regionów
geograficznego wskaźnika rynku1 i liczebności w programie / liczby dzieci. W przypadku
placówek dziennej opieki dla rodzin (Family Day Care) i dziennej opieki grupowej dla rodzin
(Group Family Day Care) na każdy obszar geograficzny zostanie wypłacona jedna kwota
dofinansowania. W przypadku programów opartych na działaniu ośrodków kwoty
dofinansowania są ważone w zależności od rozmiaru programu w celu uwzględnienia
nieproporcjonalnego wpływu ograniczonej rejestracji dla mniejszych programów i zdolności
większych programów do skalowania kosztów. Współczynnik ważenia umożliwia wyznaczenie
priorytetów na rzecz mniejszych programów, które mogą nie mieć dostępu do różnorodnych
źródeł przychodów. Należy pamiętać, że do celów tego programu możliwość finansowania dla
Miasto Nowy Jork; 5 okręgów w południowej części Nowego Jorku, tworzących region 1
wskaźnika rynku, oraz pozostała część stanu, tworząca regiony 2, 3 i 4 wskaźnika rynku
1
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zarejestrowanych prawnie zwolnionych programów grupowych zależy nie od zakresu działania
całego programu, ale od liczby dzieci objętych dofinansowaniem, włączonych do programu w
systemie placówek opieki nad dziećmi (Child Care Facility System, CCFS) OCFS. Więcej
informacji na temat kwot dofinansowania znajduje się w załączniku A.
Kryteria kwalifikacji
Uprawnionymi świadczeniodawcami są licencjonowane lub zarejestrowane przez OCFS
programy opieki dziennej, ośrodki dziennej opieki grupowej dozwolone przez miasto Nowy Jork
(w rozumieniu art. 47 kodeksu zdrowia miasta Nowy Jork) lub zarejestrowane, prawnie
zwolnione programy grupowe (zapisane przez agencję prowadzącą rejestrację). Wszyscy
świadczeniodawcy muszą otrzymać pismo licencyjne/rejestracyjne, pozwolenie lub pismo
potwierdzające zapis najpóźniej w dniu 11 marca 2021 r. oraz prowadzić działalność i mieć
gotowość świadczenia bezpośrednich usług z zakresu opieki nad dziećmi w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie. Obejmuje to również świadczeniodawców, którzy aktualnie nie
świadczą usług opieki nad dziećmi żadnym osobom, ale wykazują taką gotowość i zatrudniają
odpowiednio wykwalifikowany personel. W przypadku programów tymczasowo zamkniętych,
które nie świadczą bezpośrednich usług z zakresu opieki nad dziećmi w dniu złożenia wniosku
ze względu na zagrożenie zdrowia publicznego wywołane pandemią COVID-19, muszą
poświadczyć, że wznowią świadczenie usług na rzecz dzieci do 20 września 2021 r. lub w ciągu
30 dni od złożenia wniosku, w zależności od tego, co nastąpi później.
W przypadku prawnie zwolnionych programów grupowych warunkiem uzyskania środków jest
dokonanie zgłoszenia do 11 marca 2021 r. realizacja świadczeń na rzecz otrzymujących
dofinansowanie rodzin oraz kontynuacja udziału i realizacji świadczeń na rzecz subsydiowanych
rodzin w dniu złożenia wniosku. Uznaje się, że programy realizują świadczenia na rzecz rodzin
w dniu złożenia wniosku, nawet gdy programy te są tymczasowo zamknięte i nie świadczą
bezpośrednich usług z zakresu opieki nad dziećmi w dniu złożenia wniosku ze względu na
zagrożenie zdrowia publicznego spowodowane COVID-19.
W przypadku świadczeniodawców programów Head Start, Early Head Start oraz finansowanych
ze środków publicznych programów PreK, posiłkujących się jednocześnie innymi, federalnymi i
stanowymi źródłami wsparcia, konieczne będzie złożenie dodatkowego zapewnienia, zgodnie z
którym środki uzyskane z funduszy stabilizacyjnych zostaną przeznaczone na wsparcie tej
części programu, na którą nie zostało już przyznane inne dofinansowanie rządowe. Programy
otrzymają dofinansowanie zgodnie ze swoją liczebnością określoną w dokumencie
licencyjnym/rejestracyjnym.
Aby się zakwalifikować, wszyscy świadczeniodawcy muszą być „w dobrej kondycji”, co definiuje
się jako program opieki nad dziećmi o płatnym statusie, który jest albo objęty
licencją/rejestracją/pozwoleniem (art. 47 NYC), albo stanowi zarejestrowany, prawnie zwolniony
program grupowy (zapisany przez agencję prowadzącą rejestrację), który w czasie
podpisywania zaświadczenia nie jest przedmiotem aktywnego postępowania egzekucyjnego
przez OCFS lub Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (New York City
Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH). Statusy wykonalności skutkujące
odebraniem uprawnień do udziału przez OCFS obejmują:
• Zawieszenie licencji/rejestracji
• Ograniczenie licencji/rejestracji
• Zawieszenie i wnioskowane o cofnięcie licencji/rejestracji
• Proponowane cofnięcie licencji/rejestracji
• Odrzucenie wniosku o przedłużenie licencji/rejestracji
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Statusy wykonalności skutkujące odebraniem uprawnień do udziału przez DOHMH obejmują:
• Postanowienie komisarza o zawieszeniu pozwolenia
• Przesłuchanie w charakterze podejrzanego
• Odmowa przedłużenia, cofnięcie pozwolenia
Pytania dotyczące statusu wykonalności NYC należy kierować do NYC DOHMH.
Jeśli świadczeniodawca będzie miał status wykonalności w czasie złożenia wniosku lub w
dowolnym czasie w trakcie miesięcznego procesu ponownej certyfikacji, wniosek
świadczeniodawcy zostanie rozpatrzony wewnętrznie pod kątem uprawnień do udziału i
ciągłości takich uprawnień. Zmiany statusu i wykonanie może spowodować opóźnienie lub
zmniejszenie łącznej przyznanej kwoty dofinansowania. Zmiany modalności i inne zmiany
dotyczące przekazanych informacji również mogą mieć wpływ na łączną przyznaną kwotę
dofinansowania i/lub oczekiwane miesięczne kwoty dofinansowania.
Wymagania dotyczące wniosków: Dofinansowanie stabilizacyjne do opieki nad dziećmi
Uprawnieni świadczeniodawcy opieki nad dziećmi muszą złożyć wniosek elektroniczny do
OCFS za pośrednictwem portalu internetowego. Jeśli świadczeniodawca nie ma dostępu do
komputera, wsparcie udostępni lokalna agencja ds. zasobów i doradztwa w sprawie opieki nad
dziećmi albo UFT, CSEA lub WHEDco. Wnioski elektroniczne można składać od 3 sierpnia
2021 r. do 30 listopada 2021 r. do godziny 23:59. Wnioski dostarczone po upływie tego terminu
nie będą rozpatrywane. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosków OCFS zawiadomi
świadczeniodawców o przyznaniu dofinansowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Świadczeniodawcy usług opieki nad dziećmi nie mają obowiązku dołączania dokumentacji do
wniosku, jednak muszą wskazać swoje szacunkowe miesięczne koszty operacyjne zgodnie z
ustawą o Amerykańskim Planie Ratunkowym. Dofinansowania stabilizacyjnego nie przyznaje
się na podstawie zasad zwrotu kosztów – dofinansowanie to może być przyznane na pokrycie
kosztów poniesionych w ramach programu w przeszłości po 31 stycznia 2020 r., pod warunkiem
że koszty te były związane z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym COVID-19.
Świadczeniodawcy mają czas do 30 września 2023 r., aby przeznaczyć otrzymane środki na
dozwolone cele dofinansowania stabilizacyjnego, wypłacone im do dnia 30 września 2023 r.
zgodnie z warunkami oferowanego dofinansowania.
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Oświadczenia świadczeniodawców
Świadczeniodawcy usług z zakresu opieki nad dziećmi muszą poświadczyć, że spełnią
określone wymagania w trakcie pobierania dofinansowania. Aby uzyskać dofinansowanie, w
składanym wniosku świadczeniodawcy muszą złożyć wszystkie wymagane oświadczenia.
Warunki poświadczenia:
Wyrażając zgodę na niniejsze warunki oraz składając wniosek o dofinansowanie na opiekę nad
dziećmi, oświadczam, że wszelkie zawarte w treści wniosku są prawdziwe i zgodne z moją
najlepszą wiedzą oraz że zgadzam się z treścią każdego z poniższych zdań;
 O wszystkich ewentualnych zmianach informacji podanych w niniejszym wniosku
natychmiast powiadomię Biuro ds. Dzieci i Pomocy Rodzinie stanu Nowy Jork (Office of
Children & Family Services, OCFS), w tym o:
o zamknięciu mojego programu opieki nad dziećmi;
o zaprzestaniu świadczenia usług na rzecz rodzin subsydiowanych w ramach
prawnie zwolnionego programu grupowego;
o braku wznowienia mojego programu opieki nad dziećmi do dnia 20 września
2021 r. lub w terminie 30 dni od złożenia wniosku, w zależności od tego, co
nastąpi później.
 Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli mój program opieki nad dziećmi zostanie trwale
zamknięty w czasie przyznawania dofinansowania, będę zobowiązany(-a) zwrócić
wszelkie nierozdysponowane środki oraz że nie będę mieć już uprawnień do
otrzymywania żadnych dodatkowych środków w ramach dofinansowania. Okres
składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 listopada 2021 r., a uzyskane środki
można wykorzystać do 30 września 2023 r., pod warunkiem, że program będzie nadal
funkcjonował, a świadczeniodawca wciąż spełnia kryteria kwalifikacji i świadczy usługi
na rzecz dzieci i rodzin, które są uprawnione do korzystania z dofinansowania do opieki
nad dziećmi.
 Oświadczam, że mój program będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi OCFS,
Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork, a także Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej
miasta Nowy Jork (jeśli dotyczy), oraz spełniał odpowiednie standardy (określone w
zasadach otrzymywania dofinansowania), a także, w największym możliwym stopniu,
wdrażał zasady zgodnie z wytycznymi Centrów Zwalczania i Prewencji Chorób (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) (dostępnymi na stronie
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidanceforchildcare.html).
Dopuszczalne cele przeznaczenia dofinansowania stabilizacyjnego na opiekę nad
dziećmi
Cele dozwolone w ramach wytycznych federalnych obejmują:
o Koszty zatrudnienia personelu, w tym pokrycie kosztów wszystkich form
wynagrodzenia, świadczeń dla pracowników, emerytur, edukacji, opieki nad
dziećmi oraz wspieranie wydatków na szczepionki przeciwko COVID-19
o

Czynsz (w tym w ramach umów najmu) lub płatność rat kredytu hipotecznego,
rachunków za media, składek na ubezpieczenie; może obejmować również
opłaty dodatkowe naliczane z tytułu zwłoki w płatnościach
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o

Koszty utrzymania lub remontu obiektów, rozumiane jako drobne naprawy,
obejmujące zewnętrzne tereny, na których prowadzona jest działalność
edukacyjna / place zabaw, oraz drobne modyfikacje związane z zagrożeniem
wywołanym przez COVID-19

o

Koszty zakupu środków ochrony indywidualnej dla personelu, środków do
czyszczenia i dezynfekcji lub koszty szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
pracowników dot. obowiązujących praktyk w zakresie BHP

o

Zakupy nowego sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych lub wymiana starego
sprzętu na nowy w związku z pandemią wirusa COVID-19

o

Koszty towarów i usług wymaganych w celu utrzymania lub wznowienia
świadczenia usług z zakresu opieki nad dziećmi

o

Koszty wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci oraz pracowników

o

Szkolenia BHP dla personelu, w tym między innymi z zakresu udzielania
resuscytacji, pierwszej pomocy oraz podawania leków

Obejmuje to zwrot kosztów poniesionych od dnia 31 stycznia 2020 r., o ile były one związane z
zagrożeniem zdrowia publicznego wywołanym pandemią COVID-19, zgodnie z powyższymi
kategoriami, pod warunkiem że zwrot tych kosztów nie został już wcześniej przyznany w
ramach innego dofinansowania lub programów. Świadczeniodawcy mają czas do 30 września
2023 r., aby przeznaczyć otrzymane środki na dozwolone cele dofinansowania stabilizacyjnego,
wypłacone im do dnia 30 września 2023 r. zgodnie z warunkami oferowanego dofinansowania.
 OCFS oraz jego przedstawiciele są uprawnieni do wglądu w treść niniejszego wniosku
oraz do monitorowania sposobu wykorzystania środków w celu wyeliminowania
ewentualnych błędów i nieprawidłowości względem przedstawionych przeze mnie
informacji.
 Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ewentualnej kontroli dotyczącej sposobu
wykorzystania otrzymanych środków jestem zobowiązany(-a) okazać na żądanie swoją
dokumentację, w tym paragony i dowody płatności.
 Zobowiązuję się udzielać informacji oraz okazywać odpowiednią dokumentację
uprawnionym organom kontrolnym.
 Na wypadek kontroli zobowiązuję się udostępniać informacje oraz dokumentację
dotyczące niniejszego wniosku oraz sposobu wykorzystania przeze mnie uzyskanych
środków, a w razie konieczności zezwalam również na przesłuchiwanie w tych celach
moich pracowników.
 Zobowiązuję się przechowywać dokumentację dotyczącą dofinansowania przez okres
pięciu lat oraz bez zbędnej zwłoki okazywać ją na żądanie OCFS.
 Przyjmuję do wiadomości, że umieszczenie we wniosku nieaktualnych lub fałszywych
informacji bądź niewłaściwe wykorzystanie środków skutkuje koniecznością zwrotu
środków. Zobowiązuję się zwrócić środki zgodnie z wymaganiami OCFS.
 Przyjmuję do wiadomości, że koszty operacyjne naliczone w związku ze składaniem
przeze mnie wniosku są odpowiednio dobrane do mojego programu usług opieki nad
dziećmi.
 Zobowiązuję się dostarczać na żądanie OCFS sprawozdania dotyczące wydatkowania
otrzymanych środków.
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 Oświadczam, że w okresie pobierania dofinansowania nie obniżę wynagrodzenia ani
świadczeń przyznawanych przeze mnie pracownikom w ramach mojego programu
opieki nad dziećmi. W czasie dysponowania środkami otrzymanymi w ramach
dofinansowania zgadzam się wypłacać każdemu z moich pracowników zatrudnionych w
ramach programu opieki nad dziećmi stałą kwotę tygodniowego wynagrodzenia oraz
świadczeń (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, jeżeli dotyczy). W
czasie dysponowania środkami otrzymanymi w ramach dofinansowania, począwszy od
daty złożenia wniosku, zobowiązuję się zapobiegać niezapowiedzianym bezpłatnym
urlopom moich pracowników.
 Zobowiązuję się zwalniać z opłat dodatkowych oraz z opłat czesnego objęte programem
opieki nad dziećmi rodziny, w możliwie najszerszym zakresie, oraz traktować
priorytetowo wprowadzanie tego rodzaju ulg dla rodzin wykazujących trudności w
pokrywaniu tego rodzaju płatności.
 Rozumiem, że nie mogę wykorzystywać dofinansowania na pokrycie kosztów wydatków
zwykle pokrywanych ze środków zewnętrznych, np. federalnego programu ochrony
wynagrodzeń (PPP), ani przeznaczać go na cele finansowane z innych źródeł
federalnych lub stanowych.
 Oświadczam, że wszystkie otrzymane środki wydam do dnia 30 września 2023 r.
 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią warunków składania wniosku oraz
jestem osobą upoważnioną do jego złożenia.
Czy jesteś świadczeniodawcą programu Head Start / Early Head Start / Pre-K (finansowanego
ze środków stanowych)? TAK/NIE
JEŚLI TAK: Zaświadczam, że środki otrzymane w ramach niniejszego programu nie zostaną
przeze mnie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udziałem w programach Head
Start / Early Head State / Pre-K (finansowanych ze środków stanowych) ani na pokrycie
kosztów miejsc szkolnych w ramach programów opieki nad dziećmi, na które otrzymałem(-am)
już dofinansowanie z innych źródeł federalnych.

Informacje zgłaszane przez świadczeniodawców:
OCFS ma obowiązek zgromadzić następujące informacje dotyczące świadczeniodawców opieki
nad dziećmi otrzymujących dofinansowanie stabilizacyjne:
•
•

•
•

•
•

Adres świadczeniodawcy, w tym kod pocztowy
Rasa i pochodzenie etniczne rodziny / świadczeniodawcy usług dziennej opieki
grupowej dla rodzin; dyrektora ośrodka i programu opieki nad dziećmi w wieku szkolnym
(School Age Child Care, SACC)
Płeć dyrektora ośrodka lub właściciela placówki opieki dla rodzin i dzieci
Czy świadczeniodawca prowadzi działalność i wykazuje gotowość świadczenia usług z
zakresu opieki nad dziećmi lub jego placówka jest zamknięta z powodu zagrożenia
zdrowia publicznego wywołanego przez COVID-19
Sposób wykorzystania środków zgodnie z dozwolonymi kategoriami kosztów
Dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez świadczeniodawcę wymagań
dotyczących certyfikacji
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Ponadto OCFS planuje gromadzić, w ograniczonym zakresie, informacje od
świadczeniodawców w celu uzupełnienia pól w zgłoszeniu wymaganych w przypadku
dofinansowania w ramach ARPA.

Inicjatywa wsparcia technicznego na rzecz świadczeniodawców
OCFS przekazuje dofinansowanie agencjom CCR&R na terenie całego stanu, a także innym
organizacjom partnerskim, takim jak CSEA, UFT i WHEDco, w celu zapewnienia
świadczeniodawcom wsparcia technicznego podczas wypełniania wniosków o dofinansowanie
stabilizacyjne. Agencje CCR&R przeprowadzą kampanię i będą odpowiadały na zapytania
świadczeniodawców, którzy potrzebują wsparcia lub nie mogą samodzielnie wypełnić wniosku.
Agencje CCR&R podejmą także współpracę ze świadczeniodawcami opieki nad dziećmi w celu
zapewnienia szkoleń z zakresu wymaganej dokumentacji potwierdzającej poniesienie
dozwolonych wydatków (w razie kontroli), a także szkoleń na temat sposobu ujęcia
dofinansowania stabilizacyjnego w końcoworocznym zeznaniu podatkowym. Dane kontaktowe
wszystkich partnerów TA znajdują się tutaj, na stronie internetowej dofinansowania
stabilizacyjnego.
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ZAŁĄCZNIK A:
Dofinansowanie stabilizacyjne do opieki nad dziećmi 2021 – łączna kwota dofinansowania
na każdy program opieki nad dziećmi
Łączne kwoty dofinansowania dla placówek opieki dziennej:
Placówka opieki dziennej (Day Care Center, DCC)
Liczebność

Miasto Nowy
Jork

Część południowa
miasta Nowy Jork

Pozostała
część stanu

7–50 dzieci

53 200 USD

53 200 USD

38 700 USD

51–100 dzieci

108 600 USD

108 600 USD

78 900 USD

101–150 dzieci

149 300 USD

149 300 USD

108 500 USD

151–200 dzieci

164 700 USD

164 700 USD

119 700 USD

201–250 dzieci

179 100 USD

179 100 USD

130 200 USD

251 dzieci lub
więcej

203 000 USD

203 000 USD

147 600 USD

Łączne kwoty dofinansowania dla placówek opieki dla dzieci w wieku szkolnym:
Programy opieki dla dzieci w wieku
szkolnym
Liczebność

Miasto Nowy
Jork

Część południowa
miasta Nowy Jork

Pozostała
część
stanu

7–50 dzieci

43 700 USD

43 700 USD

32 800
USD

51–100 dzieci

89 200 USD

89 200 USD

67 000
USD

101–150 dzieci

122 700 USD

122 700 USD

92 100
USD

151–200 dzieci

135 300 USD

135 300 USD

101 600
USD

201–250 dzieci

147 200 USD

147 200 USD

110 600
USD

251 dzieci lub
więcej

166 900 USD

166 900 USD

125 300
USD
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Łączne kwoty dofinansowania dla ośrodków opieki dziennej dla rodzin:
Placówki opieki dziennej dla rodzin
Miasto Nowy Jork

Część południowa miasta
Nowy Jork

Pozostała
część stanu

25 300 USD

25 300 USD

19 300 USD

Łączne kwoty dofinansowania dla placówek dziennej opieki grupowej dla rodzin:
Placówki dziennej opieki grupowej dla rodzin
Miasto Nowy Jork

Część południowa miasta
Nowy Jork

Pozostała
część stanu

50 600 USD

50 600 USD

38 500 USD

Miesięczne kwoty dofinansowania dla prawnie zwolnionych programów grupowych:
Świadczeniodawcy są uprawnieni do comiesięcznych wypłat dofinansowania, o ile mają pod
swoją opieką dzieci uprawnione do dofinansowania. Łączne kwoty przyznanego dofinansowania
mogą się różnić w zależności od statusu uprawnienia do udziału w programie. Możliwość
finansowania dla prawnie zwolnionych programów opieki grupowej zależy od liczby dzieci
objętych opieką i otrzymujących dofinansowanie.
Zarejestrowany, prawnie zwolniony
program grupowy
Aktualna liczba dzieci
otrzymujących
dofinansowanie

Miasto
Nowy Jork

Część
południowa
miasta Nowy
Jork

Pozostała
część stanu

1–10 dzieci

3990 USD

3990 USD

2903 USD

11–20 dzieci

4655 USD

4655 USD

3386 USD

21–30 dzieci

5320 USD

5320 USD

3870 USD

31–40 dzieci

5985 USD

5985 USD

4354 USD

41–50 dzieci

6650 USD

6650 USD

4838 USD

51–100 dzieci

13 575 USD

13 575 USD

9863 USD

101 dzieci lub więcej

18 663 USD

18 663 USD

13 563 USD
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