COVID-19: Prehod na subvencijo za
nego otrok
Paket za nego in izobraževanje predšolskih otrok (The Early Childhood Education and Care Relief
Package) (Relief Package) je bil podaljšan do 12. julija 2020, da bi še naprej vzdrževali storitve in
zagotavljali skrb za družine ključnih delavcev ter nezaščitenih otrok.
Subvencija za nego otrok (CCS) in dodatna subvencija za nego otrok (ACCS) se bo začela izvajati
od 13. julija 2020, skupaj s sproščenim testom dejavnosti za družine in novim prehodnim
plačilom za ponudnike. To pomeni, da se bodo starši 13. julija 2020 vrnili k plačilu prispevkov za
varstvo otrok.
Družine, ki so jim zaradi COVID-19 zmanjšane število delovnih ur, bodo do 4. oktobra 2020 imele
dostop do 100 ur subvencioniranega otroškega varstva na teden. Za dostop do tega morajo
družine svoje stopnje dejavnosti posodobiti s Services Australia. To lahko storite s svojim
spletnim računom Centrelink online account prek myGov ali aplikacije Express Plus Centrelink
mobile app.
Poleg tega bo opravljeno prehodno plačilo (Transition Payment) vsem odobrenim ponudnikom,
ki so prej prejemali CCS, vključno s storitvami, ki jih upravlja država, teritorij in lokalne vlade.
Prehodna plačila znašajo 25 odstotkov prihodkov od ponudnikov ali obstoječa urna omejitev,
tosto kar je nižje v ustreznem referenčnem obdobju. To je isto referenčno obdobje, ki je bilo
uporabljeno v času paketa za podporo (dva tedna pred 2. marcem 2020, za storitve, ki nudijo
počitniško varstvo, pa samo obdobje med 3. In 4. terminom v letu 2019).
Prehodna plačila (Transition Payments) se bodo izvajala v obdobju od 13. julija 2020 do 27.
septembra 2020.
Za prejem prehodnega plačila (Transition Payment), morajo storitve še naprej zaposlovati
osebje, ki je delalo ali prejemalo plačilo JobKeeper na koncu paketa za podporo (Relief Package).
Storitve morajo tudi vzdrževati enake pristojbine, zaračunane v ustreznem feferenčnem obdobju
(kot zgoraj).
JobKeeper preneha veljati od 20. julija 2020 za zaposlene v službi, ki je odobrena od CCS, in za

COVID-19: Transition to Child Care Subsidy - 28062020 - Slovenian

samostojne podjetnike, ki opravljajo storitve otroškega varstva ali nudijo izobraževanje in oskrbo
izvajalcev varstva otrok.
Za več informacij obiščite spletno stran Department of Education Skills and Employment
webpage ali najpogostejše postavljena vprašanja o predšolskem izobraževanju in varstvu - the
Early Childhood Education in Care COVID-19 Frequently Asked Questions.
Pri oddelku se lahko naročite tudi (subscribe) na e-novice o predšolskem izobraževanju in
varstvu.
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