Plan Opieki
i Stwarzania
Szans
Plan opieki
Wobec zmieniającej się ciągle gospodarki, wiele osób doświadcza rosnących trudności, co sprawia, że
trudniej im utrzymywać siebie i swoje rodziny. Aby pomóc w takich wyzwaniach, rząd inwestuje więcej
w opiekę i usługi, na których polegają mieszkańcy całej prowincji, co zmniejsza doświadczane przez
rodziny trudności i daje wszelkie możliwe szanse opiekowania się bliskimi oraz lepsze życie.

Lepsza opieki nad
dziećmi, większy wybór

Obniżenie kosztów leków i
usług dentystycznych

Bezpłatne leki na recepty
dla osób w wieku 65+

Zapewnienie większego
zakresu dostępnej i
wszechstronnej opieki nad
dziećmi przez
wprowadzenie bezpłatnej
opieki przedszkolnej dla
dzieci w wieku dwa i pół
roku, aż do ich
zakwalifikowania się do
przedszkola. Zaoszczędzi
to rodzinie z jednym
dzieckiem przeciętnie
17 000 dolarów i wyniknie
z oszczędności kosztów
ponoszonych przez
rodziny za całodniową
opiekę przedszkolną.

Wprowadzenie nowego
Ontaryjskiego Programu Refundacji
Leków i Opieki Dentystycznej,
refundującego 80 procent wydatków
— do maksymalnej kwoty 400
dolarów w przypadku osoby
pojedynczej, 600 dolarów w
przypadku małżonków i 700 dolarów
w przypadku rodziny
czteroosobowej z dwojgiem dzieci
— kwalifikujących się kosztów leków
na receptę i wydatków na opiekę
dentystyczną w każdym roku dla
tych osób, które nie mają świadczeń
zdrowotnych w miejscu pracy lub
nie są ubezpieczone w ramach
planu OHIP+ lub przez inne
programy rządowe.

Zapewnienie całkowicie
bezpłatnych leków na receptę
dla osób w wieku ponad 65
lat, dzięki czemu żaden
senior nie będzie musiał
obywać się bez potrzebnych
leków. W rezultacie
anulowania rocznego wkładu
własnego i współpłacenia
Ontaryjskiego Świadczenia
Refundacji Leków, senior w
Ontario zaoszczędzi
przeciętnie średnio 240
dolarów rocznie.

Jak pomagamy rodzinom gdy potrzebują one niezbędnej opieki
Prowincja Ontario:
• Zapewnia rodzinom większy zakres taniej, jakościowej opieki nad dziećmi przez wprowadzenie
bezpłatnej opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku od dwu i pół roku aż do momentu, kiedy
kwalifikują się na przedszkole. Zaoszczędzi to rodzinie z jednym dzieckiem przeciętnie 17 000
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dolarów i wyniknie z oszczędności kosztów ponoszonych przez rodziny za całodniową opiekę
przedszkolną.
•

Wprowadza nowy Ontaryjski Programu Refundacji Leków i Opieki Dentystycznej, refundujący
80 procent wydatków — do maksymalnej kwoty 400 dolarów w przypadku osoby pojedynczej,
600 dolarów w przypadku małżonków i 700 dolarów w przypadku rodziny czteroosobowej z
dwojgiem dzieci — kwalifikujących się kosztów leków na receptę i wydatków na opiekę
dentystyczną w każdym roku dla tych osób, które nie mają świadczeń zdrowotnych w miejscu
pracy lub nie są ubezpieczone w ramach planu OHIP+ lub przez inne programy rządowe.

•

Wprowadza nowy Program Zdrowy Dom Seniorów. Uznaje on koszty związane z seniorami w
starszym wieku, którzy chcą mieszkać w swoim domu. Zapewnia on świadczenie do 750
dolarów rocznie dla kwalifikujących się gospodarstw domowych, których głową są seniorzy w
wieku ponad 75 lat, aby pomóc im żyć w uniezależnieniu się od innych osób oraz
skompensowaniu kosztów utrzymania domu.

•

Zapewnia lepszy i szybszy dostęp do usług opieki psychiatrycznej oraz związanych z nałogami
dla większej o setki tysięcy liczby dzieci, młodych ludzi i osób dorosłych w całym Ontario — co
zwiększa całkowite finansowanie do przeszło 17 miliardów dolarów w ciągu czterech lat.

•

Zwiększy zakres codziennej opieki dla osób w domu opieki długoterminowej do przeciętnie
czterech godzin.

•

Stworzy 30 000 nowych łóżek opieki długoterminowej w ciągu następnych 10 lat — i dodatkowo
5 000 nowych łóżek do 2022 r. — aby pomóc osobom, które nie mogą już funkcjonować
samodzielnie i ułatwić życie tym tym, którzy się nimi opiekują. Te nowe łóżka stanowią dodatek
do 30 000 istniejących łóżek, które są udoskonalane.

•

Ulepszy opiekę dla 14 000 osób, które zdiagnozowano z demencją, bez względu na to gdzie
mieszkają.

•

Inwestuje około 19 miliardów w okresie 10 lat w budowę i renowację szpitali, wliczając w to do
2,4 miliarda dolarów na projekt i budowę nowego Ośrodka Opieki nad Pacjentami w szpitalu
Sick Kids i do 1,8 miliarda dolarów na projekt i przebudowę Kampusu Obywatelskiego (Civic
Campus) Szpitala w Ottawie.

•

Zmniejsza czas oczekiwania, zajmuje się problemami związanymi z pojemnością szpitali i lepiej
zaspokaja potrzeby rosnącej i starzejącej się populacji Ontario poprzez dodatkową inwestycję
822 milionów dolarów w ontaryjskie szpitale w latach 2018-19 — co stanowi największą
pojedynczą inwestycję rządową w szpitale od prawie dziesięciu lat.

•

Buduje zadowolone społeczeństwo przez zainwestowanie 1,8 miliarda dolarów w ulepszenie
usług dla około 47 000 osób dorosłych z niepełnosprawnościami rozwojowymi poprzez
zapewnienie możliwości dokonywania świadomych wyborów i aktywny udział w życiu
społecznym.

•

Pomoże osobom, które korzystają z dostępu do pomocy społecznej, dzięki zainwestowaniu
dodatkowych 2,3 miliarda dolarów przez następne trzy lata, aby podwyższyć stawki uposażenia,
zredukować skomplikowane zasady i uprościć system, rozszerzając wsparcie dla osób, które
tego potrzebują.

Ministerstwo Finansów

