COVID-19: Prechod na dotáciu na
starostlivosť o dieťa
Balík opatrenív oblasti vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom detstve (balík opatrení) bol
predĺžený do 12. júla 2020 s cieľom zachovať životaschopnosť služieb a na poskytovanie
starostlivosti rodinám základných pracovníkov a zraniteľným deťom.
Dotácia na starostlivosť o dieťa (CCS) and dodatočná dotácia na starostlivosť o dieťa (ACCS) bude
znovu pokračovať od 13. júla 2020 spolu s testom tzv. uvoľnenej activity pre rodiny a novou
prechodnou platbou pre poskytovateľov služieb. To znamená, že od 13. júla 2020 sa rodičia
navrátia k spoluúčasti na poplatkoch za starostlivosť o dieťa.
Rodiny, ktoré mali následkom COVID-19 znížený čas aktivít, budú mať prístup až k 100 hodinám
dotovanej starostlivosti o dieťa na každé dva týždne až do 4. októbra 2020. Rodiny však budú
musieť aktualizovať svoju úroveň aktivít s agentúrou Services Australia na to, aby túto možnosť
dostali. Toto môžu vykonať prostredníctvom svojho online účtu s Centrelink Centrelink online
account cez web stránku myGov alebo aplikácie na mobile Express Plus Centrelink mobile app.
Okrem toho bude vyplatená prechodná platba všetkým schváleným poskytovateľom, ktorí
dostávali CCS platby predtým, vrátane služieb prevádzkovaných štátom, územím alebo
miestnymi samosprávami.
Prechodné platby predstavujú 25% výnosov za služby alebo z existujúceho hodinového stropu
sadzieb, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, v príslušnom referenčnom období. Toto je to isté
referenčné obdobie, ktoré bolo použité počas balíka opatrení(štrnásť dní pred 2. marcom 2020,
a pre poskytovateľov služieb dodávajúcich iba starostlivosť počas školských prázdnin - medzi 3.
a 4. štvrťrokom v roku 2019).
Prechodné platby sa uskutočnia za obdobie od 13. júla 2020 do 27. septembra 2020.
Na získanie platby za prechodné obdobie musia poskytovatelia služieb naďalej zamestnávať
zamestnancov, ktorípracovali, alebo dostávali platbu JobKeeper, na konci balíka opatrení.
Poskytovatelia služieb musia tiež udržiavať rovnaké poplatky účtované počas príslušného
referenčného obdobia (ako je vyššie uvedené).
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Platba JobKeeper sa prestane vyplácať od 20. júla 2020 pre zamestnancov poskytovateľov
služieb, ktorí sú schválenína CCS a pre živnostníkov prevádzkujúcich službu starostlivosti o deti
alebo poskytujúcich vzdelanie a starostlivost o deti pre tých, ktorí sami poskytujú starostlivosť o
deti.
Ďaľšie informácie nájdete na web stránke Ministerstva školstva, vzdelania a zamestnanosti,
alebo na stránke Vzdelávania a starostlivostiv ranom detstve a COVID-19 – Často kladené otázky.
Môžete sa tiež prihlásiť na odber e-mailového spravodajstva o predškolskom vzdelávaní a
starostlivosti od deti.
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