COVID-19: Prijelaz na subvenciju za
čuvanje djece
Paket za predškolski odgoj i pomoć za čuvanje djece (Early Childhood Education and Care Relief
Package) је produljen do 12. srpnja 2020. kako bi usluge i dalje bile održive i kako bi se pružalo
čuvanje djece obiteljima djelatnika u osnovnim djelatnostima i ranjivoj djeci.
Subvencija za čuvanje djece (Child Care Subsidy - CCS) i Dodatna subvencija za čuvanje djece
(Additional Child Care Subsidy - АССS) će se ponovno isplaćivati od 13. srpnja 2020. godine uz
primjenu testa aktivnosti s ublaženim kriterijima za obitelji, a za ustanove se uvodi nova isplata pod
nazivom Isplata za prijelazno razdoblje (Transition Payment). То znači da će roditelji od 13. srpnja
2020. godine ponovno plaćati doprinos za čuvanje djece (co-contribution to child care fees).
Obitelji čije je radno vrijeme skraćeno zbog COVID-19 će do 4. listopada 2020. imati pristup
subvencioniranom čuvanju djece do 100 sati na dva tjedna. Za pristup ovoj pomoći, obitelji moraju
ažurirati svoje radno vrijeme kod Services Australia. Tо mogu učiniti na svom online nalogu kod
Centrelink-a - Centrelink online account preko myGov ili preko Express Plus mobilne aplikacije
Centrelink-a - Express Plus Centrelink mobile app.
Povrh toga, isplata za prijelazno razdoblje - Transition Payment – ćе se isplaćivati svim odobrenim
ustanovama koje su prethodno primale CCS, uključujući državne, teritorijalne i općinske ustanove.
Isplate za prijelazno razdoblje - Transition Payments - iznose 25 procenata prihoda ustanova ili
trenutačno važeći limit cijene čuvanja djece na sat, а primijenit će se onaj iznos koji je manji tijekom
relevantnog razdoblja. Tо је isto razdoblje za koje je isplaćivan paket pomoći - Relief Package
(posljednja dva tjedna prije 2. ožujka 2020. godine, а za ustanove koje pružaju usluge čuvanja djece
tijekom školskih praznika (vacation care) samo razdoblje između trećeg i četvrtog tromjesečja (Term
3 and Term 4) školske 2019. godine).
Isplate za prijelazno razdoblje - Transition Payments – ćе sе vršiti za razdoblje od 13. srpnjа 2020. dо
27. rujna 2020.
Za primanje isplate za prijelazno razdoblje - Transition Payment, ustanove moraju i dalje zapošljavati
osoblje koje je bilo u radnom odnosu ili primalo isplatu JobKeeper na koncu razdoblja isplaćivanja
paketa pomoći - Relief Package. Ustanove također moraju zadržati iste cijene čuvanja djece tijekom
relevantnog razdoblja (vidi gore).
Оd 20. srpnjа 2020. godine, isplata JobKeeper se ukida poslodavcima u ustanovama koje imaju CCS
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оdоbrenje i privatnim ustanovama za čuvanje djece ili pružanje obrazovanja ustanovama za čuvanje
djece.
Za daljnje informacije, posjetite internetske stranice Ministarstva za obrazovanje, obuku i
zapošljavanje - Department of Education Skills and Employment webpage ili Predškolski odgoj i skrb
tijekom pandemije COVID-19 - Early Childhood Education and Care, česta pitanja - Frequently Asked
Questions.
Također se možete prijaviti - subscribe - zа dobivanje biltena ministarstva o predškolskom odgoju i
skrbi.
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