Σχέδιο δράσης για
μέριμνα και
ευκαιρίες
Σχέδιο δράσης για μέριμνα
Καθώς η οικονομία συνεχίζει να αλλάζει, πολλοί συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν όλο και
περισσότερη πίεση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να φροντίσουν τόσο τον εαυτό τους και τις
οικογένειές τους. Προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση αυτών των δυσχερειών, η
κυβέρνηση επενδύει περισσότερο στη μέριμνα και τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι συμπολίτες
μας σε ολόκληρη την επαρχία, ελαφρύνοντας την πίεση που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και
δίνοντάς τους κάθε ευκαιρία για να φροντίσουν τους αγαπημένους τους και να αντεπεξέλθουν.

Περισσότερη φροντίδα για
τα παιδιά, περισσότερες
επιλογές

Μείωση των
φαρμακευτικών και των
οδοντιατρικών δαπανών

Δωρεάν
συνταγογραφήσεις για
άτομα ηλικίας 65+

Παροχή πιο οικονομικής και
ποιοτικής παιδικής μέριμνας
για τις οικογένειες,
καθιστώντας την προσχολική
φροντίδα δωρεάν για παιδιά
ηλικίας δυόμισι ετών μέχρι την
έναρξη του νηπιαγωγείου,
εξοικονομώντας σε μια
οικογένεια με ένα παιδί 17.000
δολάρια κατά μέσο όρο, και
ενισχύοντας την αποταμίευση
που αποκομίζουν οι
οικογένειες με τα ολοήμερα
νηπιαγωγεία.

Νέο πρόγραμμα
φαρμακευτικής και
οδοντιατρικής περίθαλψης στο
Οντάριο, που επιστρέφει κάθε
έτος το 80% των δαπανών
μέχρι το ποσό των 400
δολαρίων ανά άτομο, 600
δολαρίων ανά ζευγάρι και 700
δολαρίων ανά τετραμελή
οικογένεια με δύο παιδιά, για
συνταγογραφούμενα φάρμακα
που είναι ενταγμένα στις
λίστες του προγράμματος, και
για οδοντιατρικές δαπάνες, για
όσους δεν απολαμβάνουν
παροχών υγείας από τον
εργοδότη τους ή δεν
καλύπτονται από το OHIP+ ή
άλλα κρατικά προγράμματα.

Οι ιατρικές συνταγές θα είναι
εντελώς δωρεάν για όλους
τους δημότες ηλικίας 65 ετών
και άνω, διασφαλίζοντας έτσι
ότι κανένας ηλικιωμένος δεν
θα στερηθεί απαραίτητα
φάρμακα. Χάρη στην
κατάργηση της ετήσιας
έκπτωσης και της συμμετοχής
στη φαρμακευτική δαπάνη, ο
μέσος ηλικιωμένος στην
επαρχία του Οντάριο θα
εξοικονομεί κατά μέσο όρο 240
δολάρια ετησίως.

Προϋπολογισμός του
Οντάριο 2018

Πώς βοηθάμε τις οικογένειες να λάβουν τη μέριμνα που χρειάζονται, όταν τη
χρειάζονται
Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο:
• Πιο προσιτή και ποιοτική παιδική μέριμνα για οικογένειες καθιστώντας την προσχολική
φροντίδα δωρεάν για παιδιά ηλικίας δυόμισι ετών μέχρι και την έναρξη του νηπιαγωγείου.
Αυτό εξοικονομεί σε μια οικογένεια με ένα παιδί 17.000 δολάρια κατά μέσο όρο και
ενισχύει την αποταμίευση που αποκομίζουν οι οικογένειες με τα ολοήμερα νηπιαγωγεία.
•

Νέο πρόγραμμα φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης στο Οντάριο, που
επιστρέφει κάθε έτος το 80% των δαπανών μέχρι το ποσό των 400 δολαρίων ανά άτομο,
600 δολαρίων ανά ζευγάρι και 700 δολαρίων ανά τετραμελή οικογένεια με δύο παιδιά, για
συνταγογραφούμενα φάρμακα που είναι ενταγμένα στις λίστες του προγράμματος, και για
οδοντιατρικές δαπάνες, για όσους δεν απολαμβάνουν παροχών υγείας από τον εργοδότη
τους ή δεν καλύπτονται από το OHIP+ ή άλλα κρατικά προγράμματα.

•

Νέο πρόγραμμα για ηλικιωμένους που συνεχίζουν να μένουν στην οικία τους. Αυτό το
πρόγραμμα αναγνωρίζει το κόστος για τους ηλικιωμένους που επιλέγουν να συνεχίζουν
να ζουν στο σπίτι τους, εκεί ακριβώς όπου θέλουν να βρίσκονται. Προβλέπεται παροχή
ύψους 750 δολαρίων ετησίως για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο πρόγραμμα με
επικεφαλής ηλικιωμένους ηλικίας 75 ετών και άνω, με σκοπό να τους βοηθήσει να ζουν
ανεξάρτητα και να αντισταθμίσουν το κόστος συντήρησης των σπιτιών τους.

•

Καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, νέους και ενήλικες σε ολόκληρο το Οντάριο,
αυξάνοντας τη συνολική χρηματοδότηση σε περισσότερα από 17 δισεκατομμύρια
δολάρια για την επόμενη τετραετία.

•

Αύξηση του χρόνου ημερήσιας φροντίδας, που λαμβάνει κάθε άτομο σε οίκο ευγηρίας για
μακροχρόνια φροντίδα, σε τέσσερις ώρες κατά μέσο όρο.

•

Δημιουργία 30.000 νέων κλινών μακράς φροντίδας στα επόμενα 10 χρόνια,
προσθέτοντας 5.000 νέες κλίνες έως το 2022, για να βοηθήσουμε όσους δεν μπορούν
πλέον να ζουν ανεξάρτητα και να καθησυχάσουμε τους φροντιστές τους. Αυτές οι νέες
κλίνες είναι επιπλέον των 30.000 κλινών που βρίσκονται σε φάση ανασχεδίασης.

•

Βελτίωση της φροντίδας για 14.000 ανθρώπους που έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με
άνοια, ανεξάρτητα από το πού ζουν.

•

Επένδυση περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια για την ανέγερση και
την ανακαίνιση νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
τον σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου κέντρου φροντίδας ασθενών SickKids και 1,8
δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του Civic Campus του
Νοσοκομείου της Όταβα.
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•

Μείωση του χρόνου αναμονής, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα δυναμικότητας και
ανταποκρινόμενοι καλύτερα στις ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού του Οντάριο,
μέσω της επένδυσης επιπλέον 822 εκατομμυρίων δολαρίων στα νοσοκομεία του Οντάριο
για την περίοδο 2018-2019. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρατική επένδυση σε
νοσοκομεία για σχεδόν μια δεκαετία.

•

Δόμηση μιας δίκαιης κοινωνίας χάρη στην επένδυση 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
την ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε περίπου 47.000 ενήλικες, που
αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές αναπηρίες, μέσω μιας προσέγγισης που προάγει τις
επιλογές κατόπιν ενημέρωσης και την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.

•

Υποστήριξη ατόμων που ζητούν τη συνδρομή των κοινωνικών υπηρεσιών επενδύοντας
επιπλέον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να αυξηθούν
τα ποσοστά, να μειωθούν οι περίπλοκοι κανόνες και να εξορθολογιστεί το σύστημα, ώστε
να υποστηριχθούν καλύτερα όσοι το χρειάζονται.
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