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Na czym polega program Quality Facilities for All? 
Quality Facilities for All to inicjatywa IFF poświęcona rozszerzaniu, ulepszaniu i stabilizacji programów 
dla niemowląt i małych dzieci w najbardziej potrzebujących społecznościach w stanie Illinois. QFA 
obecnie działa w tych rejonach: Aurora, Champaign, Chicago, East St Luis i Rockford. 
 
Jaki jest cel programu Quality Facilities for All? 
Program Quality Facilities for All ma na celu poszerzanie i poprawianie dostępu do opieki nad 
niemowlętami i małymi dziećmi w całym stanie Illinois poprzez rozwiązywanie problemów takich 
placówek związanych z jakością powietrza, temperaturą, wentylacją, hałasem, oświetleniem, 
wyposażeniem sal lekcyjnych i placami zabaw. Czynniki te przyczyniają się do tworzenia wysokiej 
jakości środowisk edukacyjnych, które, jak udowodniono, pozytywnie wpływają na naukę, rozwój i 
dobre samopoczucie niemowląt i małych dzieci.  
 
W jaki sposób QFA wspiera programy dla niemowląt i małych dzieci? 
Ta inicjatywa składa się trzech elementów:  

1. Dotacje – placówki opiekuńcze (center-based) i rodzinne domy opieki (family child care 
homes) mogą składać wnioski o dotacje w wysokości od 5000 do 50 000 $. Fundusze te będą 
przeznaczone na zwiększenie liczby dostępnych miejsc lub poprawę jakości obiektów w tych 
kluczowych obszarach: jakość powietrza w pomieszczeniach, temperatura, wentylacja, 
redukcja hałasu, optymalne oświetlenie i wysokiej jakości meble w salach lekcyjnych. 

2. Przywództwo i możliwości rozwoju zawodowego – rodzinne domy opieki (family child care 
homes) i placówki opiekuńcze (center-based) otrzymują następujące możliwości: 
poszerzenie wiedzy na temat tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości placówek; 
pogłębianie zrozumienia zrównoważonych praktyk finansowych potrzebnych do 
skutecznego zarządzania programami wczesnej opieki i edukacji dziecięcej; zdobywanie 
wiedzy na temat składania wniosków o różne federalne i stanowe dotacje kapitałowe, w tym 
o dotację kapitałową Illinois Early Childhood Capital Grant. 

3. Pomoc techniczna (wkrótce) – IFF wkrótce będzie wspierać agencje posiadające 
specjalistyczną wiedzę w zakresie placówek opiekuńczych przy ubieganiu się o stanowe i 
federalne programy dotacji budowlanych, takie jak Illinois Childhood Capital Grant. 
Wsparcie może obejmować przygotowanie budżetu, harmonogramu i potrzeb 
przestrzennych, a także pomoc przy ocenie terenu, oszacowaniu kosztów i pomoc architekta 
przy opracowaniu projektu koncepcyjnego. 

 
Kto kwalifikuje się do otrzymania dotacji Quality Facilities for All? 
Do programu QFA mogą zgłaszać się zarówno placówki opiekuńcze (center-based), jak i rodzinne domy 
opieki (family child care homes), jeśli spełniają określone kryteria wymienione na naszej stronie 



  

internetowej www.iff.org/qfa. W 2021 roku program będzie koncentrował się w szczególności na tych 
najbardziej potrzebujących społecznościach w Chicago: Englewood, South Lawndale i Roseland.  
 
Jak wygląda proces zgłoszeniowy do programu Quality Facilities for All? 
Aktualne linki do formularza zgłoszeniowego i obowiązujące terminy są publikowane na stronie 
www.iff.org/qfa. Oto opis procesu po złożeniu wniosku:  

1. Weryfikacja kwalifikacji – najpierw IFF określi, czy każdy kandydat spełnia określone 
kryteria kwalifikacyjne QFA opublikowane na naszej stronie internetowej. 

2. Ocena wniosku – jeśl placówka spełnia kryteria kwalifikacyjne, IFF oceni, czy wniosek 
spełnia cele programu QFA, i oszacuje poziom potrzeb wnioskodawcy. 

3. Kontrola obiektu – IFF przeprowadzi wstępną kontrolę obiektu w celu dalszej oceny 
potrzeb, określenia możliwego zakresu projektu i zapewnienia zgodności wniosku z celami 
QFA. 

4. Ocena końcowa – na podstawie punktacji z kontroli obiektu w połączeniu z punktacją z 
oceny wniosku zostaną wyłonieni i ogłoszeni beneficjenci. Wnioskodawcy otrzymają 
informację od IFF w ciągu dwóch tygodni.  

 
Jak mogę uzyskać więcej informacji na temat programu Quality Facilities for All? 
IFF może co jakiś czas organizować sesje informacyjne na temat tego prgramu. Aby zobaczyć, jakie 
wydarzenia są aktualnie dostępne, oraz aby potwierdzić swój udział w nich, należy odwiedzić naszą 
stronę internetową: www.iff.org/qfa. Dodatkowe pytania można przesyłać e-mailem na adres 
qfa@iff.org.  
 
Kim jest IFF? 
IFF jest pożyczkodawcą z misją, konsultantem ds. nieruchomości i deweloperem, który pomaga 
społecznościom rozwijać się, tworząc możliwości dla ludności o niskich dochodach i osób 
niepełnosprawnych. Poprzez ścisłą współpracę z klientami z każdego sektora IFF oferuje przystępne, 
elastyczne finansowanie, kompleksowe doradztwo w zakresie nieruchomości oraz usługi w zakresie 
rozwoju społeczności. Organizacja IFF ma długą historię rozwijania wczesnej edukacji poprzez 
identyfikację potrzeb, a także projektowanie, finansowanie i budowanie wysokiej jakości obiektów na 
Środkowym Zachodzie.

http://www.iff.org/qfa
http://www.iff.org/qfa
http://www.iff.org/qfa
mailto:qfa@iff.org

	Kto kwalifikuje się do otrzymania dotacji Quality Facilities for All?
	Kim jest IFF?

