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Należy pamiętać, że od września 2021 r. stan Illinois nie opublikował 

informacji o możliwości uzyskania dotacji ECCG. Informacje podane w 
tym dokumencie opierają się na tym, co wiemy z poprzednich edycji 

Programu ECCG. 
 

Jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje, zarejestruj się na stronie 
www.iff.org/QFA. 

  
 

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2021 

http://www.iff.org/QFA
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Wstęp 
 
W nadchodzących miesiącach stan Illinois opublikuje informacje o Programie ECCG dla Illinois, 
sponsorowanej przez stan inicjatywy inwestowania w wysokiej jakości placówki wczesnej edukacji (ECE) 
tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Program ECCG zapewni 100 mln USD w dotacjach dla 
podmiotów prowadzących wczesną edukacje na remonty, rozszerzenie lub wybudowanie nowych 
ośrodków dla większej liczby dzieci. Pomoc techniczna dla Quality Facilities for All (QFA) IFF dostarczy 
darmową pomoc techniczną, aby wspierać organizacje non-profit zajmujące się opieką nad małymi 
dziećmi ubiegające się o ECCG dla stanu Illinois  
 
Ten dokument zawiera szczegóły dotyczące Programu ECCG Illinois oraz Programu Pomocy technicznej 
QFA.  Sekcja 1 poświęcona jest Programowi ECCG Illinois. Sekcja 2 poświęcona jest możliwościom 
Pomocy technicznej dla Quality Facilities for All IFF. Sekcja 3 poświęcona jest przykładom projektów 
ECCG z 2011 roku. Należy pamiętać, że od początku sierpnia 2021 stan Illinois nie opublikował informacji 
o możliwościach ECCG. Informacje podane w tym dokumencie opierają się na tym, co wiemy z 
poprzednich edycji Programu ECCG. Jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje, zarejestruj się na stronie 
www.iff.org/QFA.  
 
 
Sekcja 1: FAQ do Programu dotacji budowlanych ECCG stanu Illinois 
 
Stan Illinois ogłosi Program dotacji budowlanych ECCG w nadchodzących miesiącach. Chociaż nie 
opublikowano jeszcze informacji na temat możliwości dofinansowania, poniżej znajduje się kilka 
informacji na temat tego, czym jest Program ECCG i co można zrobić, aby się przygotować na podstawie 
wcześniejszych edycji programu.  
 
Czym jest Program dotacji budowlanych ECCG? 
Program dotacji budowlanych ECCG dla stanu Illinois jest sponsorowaną przez stan inicjatywą 
inwestowania w wysokiej jakości placówki wczesnej edukacji (ECE) tam, gdzie są one najbardziej 
potrzebne. Został założony w 2009 roku i odnowiony w 2019 roku w ramach planu kapitałowego Rebuild 
Illinois wartego 45 mld USD.  
 
Program ECCG zapewni 100 mln USD w dotacjach dla okręgów szkolnych i organizacji non-profit na 
remonty, rozszerzenie lub wybudowanie nowych ośrodków dla większej liczby dzieci. Program ECCG jest 
zarządzany przez Capital Development Board (CDB), niezależną agencję stanową, która nadzoruje 
budowę ośrodków państwowych oraz innych projektów kapitałowych użytku publicznego.   
 
Program ECCG na rok 2021 nie jest jeszcze opublikowany online, ale wiadomo od początku sierpnia 
2021, że Capital Development Board pracuje nad aktualizacją warunków programu. Oczekujemy, że 
proces składania wniosków i dodatkowe wskazówki dotyczące wniosków zostaną opublikowane w 
okresie od teraz do początku 2022 roku. Stanie się to za pośrednictwem „Zawiadomienia o możliwości 

http://www.iff.org/qfa
http://www.iff.org/QFA
https://www2.illinois.gov/IISNews/20266-Rebuild_Illinois_Capital_Plan.pdf
https://www2.illinois.gov/IISNews/20266-Rebuild_Illinois_Capital_Plan.pdf
https://www2.illinois.gov/cdb/Pages/default.aspx
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finansowania” (NOFO).  CBD wtedy oceni i przyzna dotacje na zasadach konkurencyjnych dla 
wnioskodawców, którzy wykażą połączenie potrzeb społeczności, gotowości projektu i jakości programu 
ECE. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się przygotować do złożenia wniosku. Odwiedź 
stronę Capital Development Board, aby śledzić aktualizacje. 
 
Kto się kwalifikuje do zgłoszenia do Programu ECCG? 
Dowolny okręg szkół publicznych lub organizacja non-profit, która spełnia „standardy stanu Illinois” w 
zakresie świadczenia usług ECE, w tym zarówno ośrodki opieki nad dziećmi typu non-profit, jak i domy 
opieki dla dzieci. Dotacje te nie zostaną przyznane wszelkiego rodzaju organizacjom dochodowym 
prowadzącym ECE i rodzinnym domom opieki nad dziećmi. 
 
Jakie wydatki pokrywa Program ECCG? 
Ufundowane przez dochody ze sprzedaży Build Illinois Bonds, dofinansowania z Programu ECCG mogą 
być przeznaczone tylko na ulepszenia kapitału z tytułu obligacji, jak definiuje stanowe i federalne prawo. 
Ogólnie oznacza to, że fundusze z dotacji muszą być przeznaczone na jednorazowe trwałe ulepszenia, 
takie jak: 
 

• Nabycie lub budowa nowego obiektu 
• Remonty lub rozbudowanie istniejącego obiektu 
• Nowe lub wymienne sprzęty dla obiektu 
• Koszty architektoniczne i inżynieryjne w celu zaplanowania projektu podlegającego 

zabezpieczeniu 
• Ulepszenia terenu w celu wsparcia projektu podlegającego zabezpieczeniu 
• Zarządzanie budową i nadzór nad projektem podlegającym zabezpieczeniu 

 
Fundusze mogą być przeznaczone tylko na posiadaną nieruchomość lub muszą zostać przeznaczone na 
zakup nieruchomości. Fundusze Programu ECCG nie mogą zostać użyte do opłacenia kosztów 
operacyjnych lub wydatków programowych, rutynowe utrzymanie budynku, istniejący dług lub obszar 
niezwiązany z usługami ECE. Przykłady projektów, które zostały ufundowane w przeszłości przez 
Program ECCG znajdują się w Sekcji 3 tego dokumentu. 
 
O jaką kwotę może wnioskować okręg szkolny lub organizacja ECE? 
Obecnie przepisy CDB nie określają maksymalnej (lub minimalnej) kwoty dotacji, ale może się to zmienić, 
kiedy program będzie dostępny całkowicie online.  W poprzednich edycjach programu ECCG dotacje były 
ograniczone do 5 mln USD, a wysokość nagród wahała się od 100 tys. do 5 mln USD. 
 
Czy odbiorcy dotacji muszą zapewnić fundusze wyrównawcze? 
Tak, wszyscy odbiorcy dotacji muszą pokryć wyrównanie w wysokości 3-10% całkowitej kwoty dotacji, 
zależnie od wyznaczonego „poziomu” danego okręgu szkolnego. Poziomy te są określane przez formułę 
finansowania opartą na dowodach Rady Edukacji Stanu Illinois (ISBE). Znajdź poziom swojego lokalnego 
okręgu szkolnego.  
 
 
 

https://www2.illinois.gov/cdb/Pages/default.aspx
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=29720
https://www2.illinois.gov/dceo/AboutDCEO/GrantOpportunities/SupportDocuments/Bondability%20Guidelines%20-%20Rebuild%20IL.pdf
https://www.illinoisreportcard.com/
https://www.illinoisreportcard.com/
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„Poziomy” określone przez 
ISBE 

Minimalne wyrównanie 
(% wysokości dotacji) 

Okręg szkolny poziomu 1 3% 
Okręg szkolny poziomu 2 7,5% 
Okręg szkolny poziomu 3 8,75% 
Okręg szkolny poziomu 4 10% 

 
 
Kiedy Program ECCG zacznie przyjmować wnioski? 
Od początku sierpnia 2021 CBD aktualizuje warunki Programu ECCG, aby można było akceptować nowe 
wnioski, ale ukończenie tego procesu zajmie jeszcze kilka miesięcy. Kiedy opublikują „Zawiadomienia o 
możliwości finansowania” (NOFO), będzie zawierać ono ostateczne informacje dotyczące procesu 
składania wniosków i wyjaśnienie, ile ze 100 mln USD funduszy będzie dostępne. Oczekujemy, że 
zadzieje się to przed końcem 2021 roku lub na początku 2022 roku. Odwiedź stronę Capital 
Development Board, aby śledzić aktualizacje. 
 
Dodatkowo 20% funduszy (20 ze 100 mln USD) będzie przeznaczone bezpośrednio na szkoły publiczne w 
Chicago, które mogą stworzyć odrębny proces na przyznanie tych funduszy. 
 
Co mogę zrobić, aby się przygotować do złożenia wniosku? 
Podczas gdy nie znamy szczegółów procesu składania i rozpatrywania wniosków, znamy ogólny zarys 
tego, czego CDB będzie oczekiwał we wniosku. 

• Potrzeba społeczności. CDB musi traktować priorytetowo wnioski społeczności z najwyższą 
liczbą dzieci, które potrzebują ECE. Jak mogę przedstawić potrzebę w mojej społeczności? 
Dobrym początkiem jest Ogólnostanowa ocena potrzeb od 2019 przez IFF. 

• Gotowość do projektu. CDB musi wiedzieć, że wnioskodawcy, jeśli zostaną wybrani, są gotowi 
do realizacji swoich projektów. Oznacza to, że powinni mieć jasny plan, budżet i zespół. Czy 
jesteś gotowy(-a)? Jeśli jesteś organizacją non-profit, czytaj dalej aby dowiedzieć się jak może 
pomóc darmowa Pomoc techniczna dla Quality Facilities for All IFF.  

• Jakość programu ECE. CDB pyta wnioskodawców o jakość ich programu ECE i osiągnięć jako 
podmiot prowadzący ECE. Czy jesteś gotowy(-a) przedstawić swoje argumenty?  

 
Jakie dokumenty należy mieć przygotowane do załączenia do mojego wniosku?  
Poza przemyśleniem powyższych pytań, podmioty prowadzące będą musiały dostarczyć różne 
dokumenty razem z wnioskiem, m.in: 

• Akt własności   
• Licencja DCFS 
• Certyfikat oceny jakości 
• Budżet i harmonogram projektu 

 
Jak mogę być na bieżąco? 
Zarejestruj się na stronie www.iff.org/QFA, żeby otrzymywać aktualizacje. Zalecamy też odwiedzanie 
strony Capital Development Board, aby śledzić aktualizacje.  

https://www2.illinois.gov/cdb/Pages/default.aspx
https://www2.illinois.gov/cdb/Pages/default.aspx
https://iff.org/access-and-quality-for-illinois-children-statewide-early-childhood-education-needs-assessment/
http://www.iff.org/QFA
https://www2.illinois.gov/cdb/Pages/default.aspx
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Sekcja 2: FAQ dotyczące Programu pomocy technicznej dla Quality Facilities for 
All 
 
IFF zapewni darmowe wsparcie techniczne dla podmiotów prowadzących ECE składających wnioski do 
programu ECCG stanu Illinois, aby pomóc im w złożeniu jak najlepszych wniosków. Czytaj dalej, aby 
dowiedzieć się o IFF i o tym, co obejmuje nasza pomoc. 
 
Kim jest IFF? 
IFF jest pożyczkodawcą z misją, konsultantem ds. nieruchomości i deweloperem, który pomaga 
społecznościom rozwijać się. Pracujemy z klientami z każdego sektora i mamy długą historię w 
szczególności dotyczącą rozszerzania wczesnego kształcenia dzieci. Przeprowadziliśmy badania, aby 
określić, gdzie znajduje się największa potrzeba ECE, zapewniliśmy finansowanie ośrodkom wczesnego 
kształcenia dzieci i pracowaliśmy jako partner w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości dla wielu 
podmiotów prowadzących wczesne kształcenie na całym środkowym zachodzie kraju.  
 
Na czym polega program Quality Facilities for All IFF? 
Quality Facilities for All (QFA) IFF to inicjatywa poświęcona rozszerzaniu, ulepszaniu i stabilizacji 
programów dla niemowląt i małych dzieci w najbardziej potrzebujących społecznościach w stanie Illinois. 
Chcemy to osiągnąć poprzez rozwiązywanie problemów związanych z jakością powietrza w 
pomieszczeniach, temperaturą, wentylacją, hałasem, oświetleniem, wyposażeniem sali lekcyjnych i 
terenami do zabawy na świeżym powietrzu. 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. Ten dokument FAQ skupia się na komponencie Pomocy 
technicznej QFA. Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywnie Quality Facilities for All, wejdź na stronę 
www.iff.org/QFA.  
 
Czym jest Program Pomocy technicznej QFA? 
Poprzez konkurencyjny proces składania wniosków IFF zapewni darmowe wsparcie techniczne dla 
podmiotów świadczących opiekę nad niemowlętami i dziećmi składających wnioski do ECCG stanu 
Illinois. Poprzez Program Pomocy technicznej QFA będziemy wspierać wybranych podmiotów w 
zakresie: 

• Rozbudowania klas dla niemowląt i małych dzieci (np. poprzez przekształcenie dużego obszaru 
do zabaw ruchowych w salę lekcyjną) 

• Przekształcenia klas dla niemowląt i małych dzieci (np. przekształcając klasę dla 3-5 latków w 
klasę dla niemowląt i małych dzieci) 

• Ulepszania klas dla niemowląt i małych dzieci (np. rozwiązywanie problemów związanych z 
temperaturą, wentylacją, hałasem, oświetleniem, wyposażeniem sali lekcyjnych itp.) 

• Wspierania rozwoju nowych programów dla niemowląt i małych dzieci w społecznościach, gdzie 
brakuje lub nie ma fotelików dla niemowląt i małych dzieci 

 
Jaką pomoc techniczną zapewni IFF?  
W celu opracowania jak najlepszego wniosku o dotację ECCG QFA będzie wspierać programy dla 
niemowląt i małych dzieci poprzez zapewnienie następującej pomocy technicznej: 

http://www.iff.org/QFA
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• Przygotowanie budżetu rozwoju projektu 
• Opracowanie planu koncepcyjnego i szacunkowej powierzchni obiektu 
• Potwierdzenie możliwości wykonania proponowanego projektu nieruchomościowego 
• Przeprowadzanie wizyt na miejscu 
• Zapewnienie wsparcia w zakresie architektury i/lub projektowania 
• Zapewnienie wsparcia w udowodnieniu własności 
• Zapewnienie dostępu do wykwalifikowanego specjalisty ds. pisania wniosków w celu zarządzania 

i nadzorowania tego procesu, pomocy w opracowywaniu i pisaniu programowej części wniosku 
oraz zapewnienia, że wszystkie wymagane dokumenty wniosku zostały złożone w odpowiedni 
sposób 

 
Kto się kwalifikuje do zgłoszenia do pomocy technicznej QFA? 
Aby zakwalifikować się do Pomocy technicznej QFA, podmioty prowadzące muszą najpierw potwierdzić, 
że będą się kwalifikować do ECGG dla stanu Illinois. Chociaż stan jeszcze nie określił konkretnych 
warunków kwalifikacji, przewidujemy, że ośrodki non-profit opieki nad dziećmi, które spełniają 
standardy stanu Illinois w zakresie świadczenia usług ECE, będą się kwalifikować. 
 
Oprócz spełnienia stanowych wymogów kwalifikacyjnych, podmioty prowadzące ECE muszą spełnić 
następujące kryteria, aby zakwalifikować się do Programu Pomocy technicznej QFA:  

• Pracować w jednej z wymienionych najbardziej potrzebujących społeczności: Aurora, 
Champaign, East St. Louis, Rockford i dzielnice Chicago: Englewood, Roseland i South Lawndale  

• Posiadać status zwolnienia z podatku 501(c)(3) 
• Posiadać co najmniej Brązową ocenę w systemie oceny jakości ExeleRate 
• Działać na rynku od co najmniej 4 lat 
• Zajmować się niemowlętami i małymi dziećmi  

 
Publiczne okręgi szkolne nie kwalifikują się do Programu Pomocy technicznej QFA IFF, ale mogą się 
kwalifikować do Programu ECCG stanu Illinois. Wszelkiego rodzaju zarobkowe podmioty prowadzące ECE 
i rodzinne domy opieki nad dziećmi nie kwalifikują się do Programu ECCG stanu Illinois i tym samym nie 
kwalifikują się do Programu Pomocy technicznej QFA IFF. 
 
Dlaczego Program Pomocy technicznej QFA ma dodatkowe warunki kwalifikacji niż stan Illinois?   
Program Quality Facilities for All IFF jest skupia się na pomocy w społecznościach, które według naszych 
badań mają duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości edukację niemowląt i małych dzieci. 
 
Co mogę zrobić, aby się przygotować do złożenia wniosku do Programu Pomocy technicznej QFA IFF?  
Podczas przygotowywania się do Programu Pomocy technicznej QFA zacznij myśleć o tym, jak 
przedstawisz potrzeby społeczności, gotowość projektu i jakość programu. Ponadto możesz zacząć 
zbierać następujące dokumenty, które trzeba będzie załączyć do wniosku:  

• Akt własności  
• Certyfikat ExceleRate 
• Licencja DCFS 
• Formularz 990 lub audyt 

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=29720
https://iff.org/access-and-quality-for-illinois-children-statewide-early-childhood-education-needs-assessment/
https://iff.org/access-and-quality-for-illinois-children-statewide-early-childhood-education-needs-assessment/
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Aby otrzymywać dodatkowe aktualizacje na temat wniosków do Programu Pomocy technicznej QFA, 
odwiedź www.iff.org/QFA.  
 
Czy muszę być właścicielem nieruchomości, aby kwalifikować się do Programu Pomocy technicznej 
QFA?   
Przewidujemy, że własność nieruchomości będzie wymogiem uzyskania dotacji.  Możesz być w stanie 
ubiegać się o finansowanie z kontrolą terenu, która zachowałaby nieruchomość do zakupu po przyznaniu 
dotacji, wykorzystując część funduszy z dotacji na opłacenie zakupu.  Na przykład, organizacja non-profit 
może wynegocjować umowę kupna nieruchomości z zastrzeżeniem umowy, która umożliwiłaby 
organizacji non-profit anulowanie zakupu, jeśli fundusze z dotacji nie zostaną przyznane.   
 
Co jeśli kwalifikuję się do stanowego programu dotacji, ale nie kwalifikuję się do Programu Pomocy 
technicznej QFA? Gdzie mogę znaleźć więcej informacji lub otrzymać pomoc przy składaniu wniosku?  
Po pierwsze, zarejestruj się na stronie www.iff.org/QFA, żeby otrzymywać aktualizacje. Ponadto 
zalecamy regularne odwiedzanie strony Capital Development Board i Governor’s Office of Early 
Childhood, aby śledzić aktualności i otrzymać dodatkową pomoc.  
 
 
  

http://www.iff.org/QFA
http://www.iff.org/QFA
https://www2.illinois.gov/cdb/Pages/default.aspx
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Pages/default.aspx
https://www2.illinois.gov/sites/OECD/Pages/default.aspx
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Sekcja 3: Przykłady projektów ECCG z 2011 r 
 
Stan Illinois ufundował podobny program dotacyjny dla nauczycieli wczesnej edukacji w 2011 r. Oto 
niektóre projekty, które powstały w wyniku tych starań. 
 
Brown Bear Daycare and Learning Center (Harvard) – 3,2 mln USD 
Rozszerzenie istniejącego ośrodka o około 18 750 stóp kwadratowych w celu zapewnienia klas dla 
niemowląt i placów zabaw dla niemowląt i dzieci. 
  
Chicago Urban Day School (Chicago-Englewood) – 183 690 USD 
Odnowienie istniejącego ośrodka wewnątrz i na zewnątrz, włączając w to nowy dach i okna. Te 
renowacje pozwoliły na ponowne otworzenie sali lekcyjnych. 
  
Christopher House (Chicago-Belmont) – 5 mln USD 
Zburzenie istniejącej struktury i wybudowanie nowego budynku o wielkości 28 500 stóp kwadratowych, 
składającego się z sali lekcyjnych i przestrzeni biurowych. 
  
Dolton Park (Dolton) – 3,5 mln USD 
Zburzenie istniejącego ośrodka i wybudowanie w jego miejscu nowego o wielkości 15 300 stóp 
kwadratowych składającego się z sal lekcyjnych, placów zabaw, żłobka i pracowni komputerowej. 
  
Harlem Community Center Hand-n-Hand Child Care Center (Loves Park) – 4 mln USD 
Wybudowanie nowego ośrodka o wielkości 20 540 stóp kwadratowych składającego się z sal dla 
niemowląt, małych dzieci i przedszkolaków. 
  
Keeneyville School District 20 (Hanover Park) – 1,6 mln USD 
Wybudowanie przedszkola o wielkości 6 000 stóp kwadratowych na terenie szkoły podstawowej 
Greenbrook. 
  
Korean American Community Services (Chicago-Irving Park) – 847 625 USD 
Odnowienie w celu rozszerzenia istniejącego ośrodka składającego się z sali lekcyjnych i centrum 
aktywności dziecięcej. Dotacja pozwoliła na zwiększenie ilości miejsc dla 2-5 latków i dała możliwość 
opieki w języku koreańskim, hiszpańskim i angielskim. 
  
Lighthouse Early Learning (Cahokia) – 1,3 mln USD 
Wybudowanie nowego ośrodka o wielkości 8 000 stóp kwadratowych zapewniającego całodobową, 
całoroczną opiekę dla dzieci do 5 lat. 
  
One Hope United (Joliet) – 3,1 mln USD 
Zakupienie istniejącego budynku i odnowienie go w celu przekształcenia w ośrodek wczesnej edukacji. 
  
Roseland Community Good News Daycare Center (Chicago-Roseland) – 461 820 USD 
Zburzenie i wybudowanie nowego budynku. Program skupia się na pomocy dla pracujących matek w 
wieku licealnym i o niskich dochodach. 



 

9 
 

  
Through A Child’s Eyes (Cicero) – 5 mln USD 
Zakupienie istniejącego budynku i odnowienie go w celu przekształcenia w ośrodek wczesnej edukacji. 
  
Tiny Tots Villa (Chicago-Chatham) – 100 000 USD 
Odnowienie i remont istniejącego ośrodka o wielkości 2 115 stóp kwadratowych, gdzie 97% 
uczęszczających dzieci pochodzi z gospodarstw domowych prowadzonych przez samotne kobiety. 
  
Tom Thumb Community Childcare Center (Carpentersville) – 5 mln USD 
Wybudowanie nowego ośrodka o wielkości 27 000 stóp kwadratowych, który stał się jedynym centrum 
dla niemowląt i małych dzieci w Carpentersville. 
  
YWCA Kankakee (Kankakee) – 2,4 mln USD 
Zburzenie części istniejącego ośrodka i wybudowanie sali lekcyjnej, kuchni i przestrzeni roboczej dla 
personelu. 
 
Dotacje dla Publicznych Szkół w Chicago 
 
W 2011 r. 20% funduszy ECCG stanu Illinois (20 ze 100 mln USD) zostało przeznaczone bezpośrednio na 
szkoły publiczne w Chicago, która następnie opracowała własne kryteria i proces przyznawania funduszy. 
Poniżej lista ośrodków, które otrzymały dotacje w 2011 r.  
 
Chicago Commons (Chicago-Bronzeville) – 999 994 USD 
 
El Hogar del Niño (Chicago-Pilsen) – 855 000 USD 
 
Metropolitan Family Services (Chicago-Multiple Locations) – 731 712 USD 
 
Asian Human Services Award (Chicago-Multiple Locations) – 603 900 USD 
 
Chicago Child Care Society (Chicago-Hyde Park) – 563 089 USD 
 
Mary Crane Center (Chicago-Multiple Locations) – 464 105 USD 
 
Concordia Place (Chicago-Multiple Locations) – 127 100 USD 
 
Northwestern University Settlement Association (Chicago-Noble Square) – 116 649 USD 
 
Southeast Asia Center (Chicago-Uptown) – 78 097 USD 
 
Children’s Place Association (Chicago-Humboldt Park) – 64 231 USD 
 
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ECCG stanu Illinois lub Programu Pomocy technicznej QFA, 
skontaktuj się z nami: QFA@IFF.org.  

mailto:QFA@IFF.org
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