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Obniżanie kosztów utrzymania
Dzięki istotnym inwestycjom, które zmniejszają koszty prowadzenia gospodarstwa domowego i
zapewniają bezpieczeństwo finansowe w czasach szybkich zmian ekonomicznych, Ontario pomoże
każdemu, bez względu na wiek, w rozwijaniu swojego życia. Takie inwestycje mają kluczowe
znaczenie dla zapewnienia, by Ontario pozostawało doskonałym miejscem do mieszkania, pracy i
wychowywania rodziny.

Bezpłatna opieka
przedszkolna

Bezpłatne leki na
recepty dla osób w
wieku 65+

Zmniejszanie kosztów leków i
usług opieki dentystycznej

Zapewnianie rozszerzonej i
jakościowej opieki nad
dziećmi dla rodzin przez
wprowadzenie bezpłatnej
opieki przedszkolnej dla
dzieci w wieku od dwu i pół
roku do czasu gdy kwalifikują
się do przedszkola, co
oszczędza rodzinie z jednym
dzieckiem przeciętnie 17 000
dolarów, powiększając
oszczędności uzyskiwane
przez rodziny dzięki
nieopłacaniu całodniowego
przedszkola.

Bezpłatne recepty dla osób
w wieku przeszło 65 lat w
ramach planu OHIP+, co
umożliwi, że żaden senior
nie będzie musiał się
obywać się bez potrzebnych
leków. Anulowanie wkładu
własnego i konieczności
współpłacenia za
Ontaryjskie Świadczenie
Refundacji Leków (Ontario
Drug Benefit), zapewni
przeciętnemu seniorowi w
Ontario oszczędność
wynoszącą 240 dolarów
rocznie.

Wprowadzenie nowego Programu
Refundacji Leków i Opieki
Dentystycznej (Ontario Drug and
Dental Program), refundującego 80
procent – do maksymalnej kwoty
400 dolarów w przypadku
pojedynczej osoby, 600 dolarów w
przypadku małżonków i 700 dolarów
w przypadku rodziny
czteroosobowej z dwojgiem dzieci –
kwalifikujących się wydatków na leki
na receptę i usługi dentystyczne w
każdym roku dla tych osób, które nie
otrzymują świadczeń zdrowotnych w
miejscu pracy lub nie są
ubezpieczone w ramach planu
OHIP+ lub przez inne programy
rządowe.

Pomoc w zakresie kosztów utrzymania
Prowincja Ontario:
• Zapewnia długo oczekiwaną podwyżkę dla 1,2 miliona osób w całym Ontario przez
podniesienie płacy minimalnej do 14 dolarów na godzinę od 1 stycznia 2018 r. i 15 dolarów na
godzinę od 1 stycznia 2019 r.
•

Wprowadza nowy Program Zdrowy Dom Seniorów (Seniors’ Healthy Home Program).
Program ten uznaje koszty związane ze starszymi seniorami, którzy chcą mieszkać w swoich
domach. Zapewnia on świadczenie w wysokości do 750 dolarów rocznie dla kwalifikujących
się gospodarstw domowych, których głową rodziny są seniorzy w wieku przeszło 75 lat, aby
pomóc im żyć w uniezależnieniu się od innych osób i skompensowaniu kosztów utrzymania
domu.

•

Obniża koszt dojazdów do pracy dla pasażerów przesiadających się z sieci GO Transit/UP
Express na TTC o około 720 dolarów rocznie dla przeciętnego pasażera, a od 1 lipca 2017 r.
zapewnia odliczenie podatkowe za transport publiczny, co zaoszczędza seniorom do 450
dolarów.

•

Obniża mieszkaniowe rachunki za energię elektryczną od 1 lipca 2017 r. przeciętnie o 25
procent i do 40 lub 50 procent w przypadku kwalifikujących się rodzin z terenów wiejskich i
rodzin o niskich dochodach.

•

Zmniejsza ciężar finansowy spoczywający na pacjentach i ich bliskich przez wymaganie, aby
szpitale, przy których parking kosztuje więcej niż 10 dolarów za dzień, oferowały przepustki ze
zniżkami, które obniżają maksymalne stawki dla częstych osób wizytujących o co najmniej 50
procent.

•

Obniża ludziom koszty ulepszenia domów w celu zredukowania zanieczyszczeń, zmniejszenia
emisji i dokonania oszczędności na kosztach energii poprzez rabaty GreenON. Może to
oznaczać oszczędności do 7 200 dolarów za nową izolację cieplną, do 5 000 dolarów za
wymianę okien lub do 20 000 dolarów za instalację certyfikowanej gruntowej pompy ciepła.

•

Umożliwi łatwiejsze i zdrowsze życie dla seniorów w wieku od 65 do 70 roku życia przez
zapewnianie bezpłatnej szczepionki przeciw półpaścowi, co zapewni oszczędność rzędu 170
dolarów na osobę.

•

Oszczędza rodzinom o niskich dochodach koszty opieki dentystycznej poprzez zapewnienie
bezpłatnych prewencyjnych, rutynowych i nagłych usług dentystycznych dla dzieci poniżej 17
roku życia.

Inwestowanie w opiekę nad dziećmi
Prowincja Ontario:
• Zapewnia większy zakres taniej i jakościowej opieki nad dziećmi, bezpłatnej dla dzieci w wieku
od dwu i pół roku aż do czasu, kiedy kwalifikują się do przedszkola. Oszczędza to rodzinie z
jednym dzieckiem przeciętnie 17 000 dolarów i bazuje na oszczędnościach uzyskiwanych
przez rodziny dzięki niepłaceniu za całodniowe przedszkole.
•

Zwiększa liczbę miejsc opieki nad dziećmi o 100 000, dzięki czemu większa ilość rodzin
będzie miała możność wyboru jakościowej i taniej opieki nad dziećmi — a dla liczby około 60
procent wszystkich nowych miejsc oferuje dodatkową pomoc finansową dla rodzin
otrzymujących dotacje.

•

Daje rodzinom z dziećmi do 12 roku życia lepszy dostęp do programów opieki pozalekcyjnej
dzięki wymaganiu, aby wydziały oświaty organizowały programy w większości szkół
podstawowych.

Pomoc dla studentów
Prowincja Ontario:
• Zapewnia bezpłatne czesne za szkoły wyższe i uniwersytety dla ponad 225 000 studentów w
każdym wieku. Bezpłatne lub niskie czesne jest dostępne dla studentów z rodzin o niskich lub
średnich dochodach; czesne jest bezpłatne dla tych, którzy zarabiają do 90 000 dolarów, a
studenci z rodzin, które zarabiają do 175 000 dolarów będą także uprawnieni do uzyskania
pomocy finansowej.
•

Ułatwia studentom z rodzin o przeciętnych dochodach lub studentom, którzy zawarli związek
małżeński uzyskanie uprawnień w ramach OSAP (Ontaryjski Plan Pomocy dla Studentów) i
otrzymanie większej pomocy finansowej poczynając od jesieni 2018 r.

•

Zaoszczędzi ponad 5 000 studentom przeszło 520 000 dolarów dzięki zapewnieniu
bezpłatnych internetowych podręczników i zasobów edukacyjnych poprzez ontaryjską
inicjatywę Otwarte Podręczniki (Ontario Open Textbooks Initiative).

•

Uelastycznia spłaty pożyczek OSAP. Indywidualni studenci nie będą musieli spłacać
ontaryjskiej części swojej pożyczki studenckiej aż do momentu, gdy będą zarabiać minimum
35 000 dolarów rocznie, co stanowi wzrost o 10 000 dolarów w porównaniu z poprzednim
minimum wynoszącym 25 000 dolarów.

Poprawa w zakresie przystępności mieszkań
Prowincja Ontario:
• Ułatwia większej liczbie ludzi zakup ich pierwszego domu przez podwojenie maksymalnego
zwrotu podatkowego od obrotu nieruchomościami (Land Transfer Tax) do 4 000 dolarów
począwszy od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że uprawnione osoby nabywające dom w
Ontario nie płacą podatku od obrotu nieruchomościami za pierwsze 368 000 dolarów kosztu
ich pierwszego domu.
•

Rozszerza kontrolę czynszów na mieszkania czynszowe na rynku prywatnym i pomaga
rynkowi mieszkaniowemu w odzyskaniu równowagi przez dzięki wprowadzeniu Planu
Sprawiedliwej Polityki Mieszkaniowej (Fair Housing Plan).

