COVID-19: Прелаз на субвенцију за
чување деце
Пакет за предшколско образовање и помоћ за чување деце (Early Childhood Education and Care
Relief Package) је продужен до 12. јула 2020. да би услуге и даље биле одрживе и да се пружи
чување деце породицама радника у основним делатностима и рањивој деци.
Субвенција за чување деце (Child Care Subsidy - CCS) и Додатна субвенција за чување деце
(Additional Child Care Subsidy - АССS) ће се поново исплаћивати од 13. јула 2020. године уз
примену теста активности са ублаженим критеријумима за породице, a за установе се уводи
нова исплата под називом Исплата за прелазни период (Transition Payment). То значи да ће
родитељи од 13. јула 2020. године поново плаћати допринос за чување деце (co-contribution to
child care fees).
Породице чије радно време је скраћено због COVID-19 ће до 4. октобра 2020. имати приступ
субвенционисаном чувању деце до 100 сати на две недеље. Да би им се омогућио приступ овој
помоћи, породице морају да ажурирају своје радно време код Services Australia. Tо могу да
учине на свом онлајн налогу код Centrelink-a - Centrelink online account преко myGov или преко
експрес плус мобилне апликације Centrelink-a - Express Plus Centrelink mobile app.
Поврх тога, исплата зa прелазни период - Transition Payment – ће се исплаћивати свим
одобреним установама које су претходно примале CCS, укључујући државне, територијалне и
општинске установе.
Исплате за прелазни период - Transition Payments - износе 25 процената прихода установа или
тренутно важећи лимит цене чувања деце на сат, а примениће се онај износ који је мањи
током релевантног периода. Tо је исти период за који је исплаћиван пакет помоћи - Relief
Package (последње две недеље пре 2. марта 2020. године, а за установе које пружају услуге
чувања деце током распуста (vacation care) само период између трећег и четвртог тромесечја
(Term 3 and Term 4) школске 2019. године).
Исплате за прелазни период - Transition Payments – ће се вршити за период од 13. јула 2020. до
27. септембра 2020.
Да би примиле исплату за прелазни период - Transition Payment, установе морају и даље да
запошљавају особље које је било у радном односу или примало исплату JobKeeper на крају
периода исплаћивања пакета за помоћ - Relief Package. Установе такође морају да задрже исте
цене чувања деце током релевантног периода (види горе).
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Од 20. јула 2020. године, исплата JobKeeper се укида послодавцима у установама које имају
CCS одобрење и приватним установама за чување деце или пружање образовања установама
за чување деце.
За више информација, погледајте вебсајт Министарства за образовање, обуку и запошљавање
- Department of Education Skills and Employment webpage или Предшколско образовање и нега
током пандемије COVID-19 - Early Childhood Education and Care, честа питања - Frequently Asked
Questions.
Такође можете да се пријавите - subscribe - за добијање билтена министарства о
предшколском образовању и нези.
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