Załącznik 2 – Minimalne wymagania dotyczące składania wniosków o
licencję/rejestrację dot. sprawowania opieki nad dziećmi w wydziale OCFS
Składając wniosek, placówki realizujące program muszą przedłożyć określone dokumenty, zanim osiągną
próg wymagany do rozpatrzenia. Wniosek nie będzie rozpatrywany do czasu otrzymania przez urząd
wszystkich dokumentów wymienionych na liście poniżej.

Wszystkie podmioty występujące o licencję:
Informacje ogólne (podmiot składający wniosek)
Dane podmiotu gospodarczego
Przewodnik po planach pięter
Plan pięter
Plac zabaw na zewnątrz
Harmonogram codziennych zajęć programowych
Plan kontroli zachowania
Raport z badań instalacji wodociągowej
Wytyczne/kontrola zagrożeń środowiskowych
Umowa o przestrzeganiu przepisów przez podmiot składający wniosek
Oświadczenie o obowiązku świadczeń alimentacyjnych na dzieci

Oprócz tych dokumentów, w zależności od rodzaju opieki, w sprawie, w której podmiot występuje z
wnioskiem o licencję, należy złożyć do rozpatrzenia następujące formularze.

Ośrodki dziennej opieki dla rodzin / Ośrodki dziennej opieki grupowej dla rodzin:
Wytyczne w zakresie planu opieki zdrowotnej
Względy bezpieczeństwa
Wymagania dotyczące resuscytacji i pierwszej pomocy
Plan ewakuacyjny
Plan schronienia na wypadek ewakuacji
Kontrola instalacji spalania paliwa
Godziny otwarcia placówki realizującej program

Placówki opieki dziennej / Placówki opieki nad dziećmi w wieku szkolnym:
Zarys planu wymagań szkoleniowych
Jadłospis, posiłki i przekąski
Rejestr przypadków wykorzystywania i maltretowania dzieci
Procedura sprawdzania karalności pracowników i wolontariuszy
Plan na wypadek sytuacji kryzysowej
Procedura ewakuacyjna
Wymagane inspekcje/dopuszczenia
Lista dodatkowych wymagań

Dodatkowe wymagania NYCDOHMH dotyczące składania wniosków przez placówki objęte art. 47:
Obecność podczas orientacji wstępnej
Inspekcja rentowności obiektu
Plany architektoniczne
Pozwolenie na użytkowanie
Odbiór budynku przez straż pożarną
Badanie lub dowód na obecność ołowiu w nowym budynku
Badanie na obecność ołowiu w wodzie
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i odszkodowań pracowniczych
Brak zaległości w spłacie grzywien

Ośrodki opieki dziennej:
Procedura sprawdzania karalności pracowników i wolontariuszy
Godziny otwarcia placówki realizującej program

Dodatkowe wymagania NYCDOHMH dotyczące składania wniosków przez placówki objęte art. 47:
Obecność podczas orientacji wstępnej
Inspekcja rentowności obiektu
Plany architektoniczne
Pozwolenie na użytkowanie

