Zainwestuj w wydatki zakwalifikowane na opiekę nad dziećmi w Nowym Jorku
Poniżej wymieniono przykłady wydatków zakwalifikowanych w ramach dotacji. Nagrodzeni usługodawcy nie
są zobowiązani składać paragonów do Urzędu ds. Dzieci i Rodziny (Office of Children and Family Services,
OCFS) OCFS, aby uzyskać dostęp do swoich dotacji, ale wszyscy dostawcy muszą rejestrować, w jaki
sposób fundusze z dotacji są wykorzystywane na wsparcie ich placówki opieki nad dziećmi, a pisemny lub
elektroniczny zapis wszystkich paragonów musi być dostępny w przypadku audytu przez co najmniej 6 lat.
Bezpłatne szkolenia i wskazówki będą dostępne dla nagrodzonych opiekunów dzieci za pośrednictwem
regionalnych agencji Child Care Resource & Referral (Child Care Resource & Referral, CCR&R), aby
upewnić się, że świadczeniodawcy rozumieją, jakie wydatki są dopuszczalne i w jaki sposób należy je
dokumentować. Poniższe listy nie są wyczerpujące. Jeśli dostawca ma pytania dotyczące dopuszczalności
wydatku, powinien skontaktować się
z CCR&R lub OCFS.
Koszty

Przykłady

Rodzaje dopuszczalnych wydatków
•
•
•



Płace i personel







•

Płace
Podatki od wynagrodzeń
i świadczenia dodatkowe
Koszt emerytur i składki
Płatne zwolnienia lekarskie
i urlopy rodzinne
Koszt rozwoju zawodowego,
edukacji i szkoleń
Wydatki związane z rekrutacją
Premie lojalnościowe

•
•

Pensje pracowników
Podwyżki płac podczas trwania
dotacji
Zarejestruj się na premie
wypłacane po ukończeniu
szkolenia lub przepracowaniu
przez pracownika określonej
liczby tygodni/miesięcy
Pomoc w uzyskaniu szczepienia lub
szczepienia przypominającego
przeciwko COVID-19
Informacje na temat stypendiów
i szkoleń zatwierdzonych przez
OCFS są dostępne pod adresem:
http://ocfs.state.ny.us/programs/chil
dcare/training/ oraz w programie
Edukacji i Szkolenia Dotyczcego
Wczesnego Dziecistwa (Early
Childhood Education and Training
Program)
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/

Wydatki na czynsz lub kredyt hipoteczny na podstawie metodologii alokacji
kosztów dostawcy

Wynajem lub hipoteka dla
firm

Media firmowe
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• Ogrzewanie
• Energia elektryczna
• Telefon
• Usługi związane z Wi-Fi
W przypadku dostawcy prowadzącego działalność w domu, wydatki powinny
opierać się na metodologii alokacji kosztów

Drobne remonty:
• Tworzące przyjazne środowisko
dla dzieci i rodzin
Koszty utrzymania i remontu • Niezbędne do zachowania
obiektów*
zgodności z wytycznymi
dotyczącymi bezpieczeństwa
* Fundusze nie mogą być
w kontekście zagwarantowania
wykorzystywane na budowę
odpowiedniego rozwoju
lub poważne remonty, takie
• Zwiększające integracyjność
jak zmiany strukturalne,
i dostępność programów opieki
rozbudowa obiektu w celu
nad dziećmi dla dzieci i rodzin
zwiększenia powierzchni lub
niepełnosprawnych
gruntowna przebudowa
•
Niezbędne do uzyskania
obiektu.
akredytacji programu
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•
•
•
•
•
•

Oznakowanie ośrodka
Malowanie pomieszczeń trwałymi,
zmywalnymi farbami.
Usuwanie ścian działowych w celu
stworzenia dodatkowej przestrzeni
Budowa i ulepszenia placów zabaw
Montowanie poręczy, ramp i drzwi
automatycznych
Wymiana wykładziny na linoleum
lub inną łatwą do czyszczenia
powierzchnię

Rodzaj wydatków

Rodzaje dopuszczalnych wydatków
•
•

Towary

•
•

•
•
•
Usługi

•
•
•
•

Opłaty
•

Jedzenie serwowane dzieciom
Sprzęt i materiały do zabawy
i nauki
Pieluchy i przybory toaletowe
Produkty zapewniające
bezpieczny sen
Szkoleniowcy
Usługi zarządzania opieką nad
dziećmi
Szkolenia i usługi w zakresie
automatyzacji biznesu
Usługi gastronomiczne
Usługi związane z utrzymaniem
porządku i sprzątaniem
Usługi podatkowe i księgowe
Opłaty związane z wnioskami do
Centralnego Stanowego Rejestru
Molestowania i Maltretowania
Dzieci (Statewide Central Register
for Child Abuse and Maltreatment,
SCR) w internetowym systemie
rozliczeń
Rekrutacja pracowników

Przykłady
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Wyposażenie i sprzęt
•
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Wyposażenie i sprzęt do użytku
wewnętrznego i zewnętrznego
Unowocześnienia technologiczne
wykorzystywane do gromadzenia
danych i składania sprawozdań
agencjom prowadzącym
Wyposażenie i sprzęt biurowy

•
•
•
•
•
•

Artykuły spożywcze
Książki, kredki i materiały do
rzemiosła
Pieluchy i chusteczki
Artykuły do nauczania
korzystania z toalety
Łóżeczko
Zajęcia z
przeprowadzania
resuscytacji/pierwszej
pomocy
Internetowe systemy płac
Usługi księgowe
Usługi związane
z dostarczaniem
żywności
Usługi sprzątania
związane z COVID
Pobieranie odcisków palców
pracowników i weryfikacja ich
przeszłości
Usługi reklamowe lub
marketingowe
Montaż lub naprawa ogrodzenia
placu zabaw
Artykuły do zabawy na świeżym
powietrzu
Pokrycie podłoża pod sprzęt do
zabaw
Skaner
Drukarki
Komputer i oprogramowanie
Pojemniki/półki do
przechowywania

