
Program Quality Facilities for All (QFA) 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 środowiska edukacyjnego, które, jak 
udowodniono, pozytywnie wpływa na naukę, rozwój i dobre samopoczucie niemowląt i małych dzieci.

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

Zaangażowanie 
we współpracę z 
potrzebującymi 
społecznościami 

3 sposoby wspierania 
programów dla 
niemowląt i małych 
dzieci przez QFA
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QFA to ogólnostanowy program, który skupi się na potrzebujących 
społecznościach zidentyfikowanych na podstawie badań IFF. W 2021 roku 
skupimy się na tych obszarach Chicago:

1. Englewood 

2. South Lawndale 

3. Roseland

1. Dotacje 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 koncentrujące się na 
poszerzaniu wiedzy na temat tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości 
obiektów, opracowywania zrównoważonych praktyk finansowych i ubiegania 
się o możliwości dotacji kapitałowych, w tym dotacji kapitałowej Illinois Early 
Childhood Capital Grant.

3. Wsparcie techniczne dla agencji posiadających specjalistyczną wiedzę 
w zakresie placówek opiekuńczych przy ubieganiu się o dostępne federalne 
i stanowe dotacje kapitałowe.

Quality Facilities for All
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Brak aktualnych 
naruszeń 
licencji.

Działalność od 
ponad 3 lat jako 
świadczeniodawca 
non-profit lub 
dochodowy.

Zapewnianie usług dla 
niemowląt i małych 
dzieci w jednej z 
naszych potrzebujących 
społeczności.

W przypadku programów 
dochodowych co 
najmniej 50% rejestracji 
finansowanych z dotacji 
(CCAP).

Muszą mieć co najmniej 
brązowy rating w 
systemie ExceleRate.

Pierwszeństwo mają rodzinne 
domy opieki, które są obecnie 
zarejestrowane w systemie 
ExceleRate i są co najmniej 
licencjonowane.
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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 poniżej.



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.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej inicjatywie, odwiedź stronę www.iff.org/qfa lub napisz do 
nas na adres qfa@iff.org.

Poznaj IFF
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