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Wysiłki IDHS na rzecz pomocyplacówkom opieki nad
dziećmi podczas pandemii COVID-19
Poniżej przedstawione są decyzje dotyczące finansów, które Departament Usług Społecznych stanu Illinois
(Illinois Department of Human Services, IDHS) podjął w odpowiedzi na obciążenie ekonomiczne, jakiego
doświadczyła przestrzeń opieki nad dziećmi podczas pandemii COVID-19.
•

Dla świadczeniodawców Programu Pomocy w Opiece nad Dziećmi (Child Care Assistance
Program, CCAP) (obowiązuje do 30 czerwca):
o Zwolnienie z obecności - IDHS zapłacił za wszystkie kwalifikujące się dni opieki od marca do
czerwca, niezależnie od obecności, jeśli usługodawcy zaświadczą, że będą nadal płacić
pracownikom za program CCAP. Jest to dostępne niezależnie od tego, czy ich program jest
otwarty czy zamknięty w danym miesiącu.
o Zwiększenie stawki o 30% - w przypadku programów, które pozostały otwarte i zapewniały
opiekę nad dziećmi pracowników podstawowych w nagłych przypadkach, IDHS zapłacił
stawki zwiększone o 30% w stosunku do typowej stawki CCAP.
o Nadzwyczajne stypendia - programy, które pozostały otwarte w celu zapewnienia opieki nad
dziećmi w nagłych wypadkach, kwalifikowały się do otrzymania jednorazowego stypendium,
aby pomóc zrekompensować koszty środków ochrony osobistej/sprzątania i koszty
personelu. Wysokość stypendiów wahała się od 750 do 3000 USD.

•

Dla Klientów CCAP (obowiązuje do 30 czerwca):
o IDHS automatycznie przedłużył okres kwalifikowania się do CCAP o sześć miesięcy w
przypadku spraw, których kwalifikowanie się kończy się w okresie od marca do czerwca.
o Zgodnie z federalnymi wytycznymi ustanawiającymi współdzielenie kosztów, wszystkie
współpłatności rodziców/opiekunów zostały zredukowane do 1 USD.
o Uprawnienie do programu CCAP zostało rozszerzone na Priorytetowych Pracowników
Podstawowych, którzy nie mieli możliwości pracy na odległość i nie mieli innych możliwości
opieki nad dziećmi. Za korzystanie z programu naliczono im współpłatność w wysokości 1
USD.

•

Następny krok: Dotacja na przywrócenie opieki nad dziećmi
o Kontynuując nasze zaangażowanie we wspieranie opieki nad dziećmi w obecnym czasie,
IDHS współpracuje z DCEO w celu opracowania programu dotacji o wartości 270 milionów
dolarów na rok finansowy 2021. Dotacja ta zapewni dodatkową ulgę koncesjonowanym
dostawcom w okresie ponownego otwarcia, która jest bardziej ekspansywna, ponieważ ma
zastosowanie do kosztów wykraczających poza rynek CCAP. Kwalifikują się wszyscy
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licencjonowani dostawcy usług opieki nad dziećmi, którzy mogą wykazać, że doświadczają
zakłóceń w działalności z powodu zmniejszonej wydajności podczas pandemii COVID-19.
o Zainteresowani licencjonowani dostawcy są zachęcani do wypełnienia kwestionariusza
ankiety „Zamiar złożenia wniosku”. Ankieta zakończy się 19 czerwca o 17:00. Pełny wniosek
o dotacje zostanie uruchomiony wkrótce po 1 lipca.

