
  

 

 

 

 
 

              
            

            
             
              

   

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

   
    

     
     

    
   

  
  

  

    
   

    
   

    
     

  
  

    
   

    
  

   
   

    
  

    
   

    

 

  

      

           

            

      

Σχέδιο δράσης για 
μέριμνα και 
ευκαιρίες 

Περισσότερη φροντίδα για τα παιδιά, περισσότερες 
επιλογές 
Για τις οικογένειες με μικρά παιδιά, η πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Όταν περισσότεροι γονείς έχουν πρόσβαση σε προσιτή παιδική μέριμνα, μπορούν να 
κάνουν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους. Με αυτόν τον προϋπολογισμό, το 
Οντάριο επενδύει επιπλέον πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος τριετίας για να 
αυξήσει την πρόσβαση στην παιδική μέριμνα και να την κάνει πιο οικονομική για περισσότερες 
οικογένειες. 

Φροντίδα πριν και 
μετά το σχολείο 

Καλύτερη πρόσβαση σε 
οικογένειες με παιδιά ηλικίας 
έως 12 ετών σε προγράμματα 
φροντίδας πριν και μετά το 
σχολείο, απαιτώντας από τα 
σχολεία να υιοθετήσουν 
προγράμματα στα 
περισσότερα δημοτικά 
σχολεία. 

Δωρεάν προσχολική 
μέριμνα 

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, ενισχύοντας 
την αποταμίευση που 
αποκομίζουν οι οικογένειες με 
τα ολοήμερα νηπιαγωγεία. 

Περισσότερες θέσεις 

παιδικής μέριμνας 

Αρωγή σε περισσότερα από 
100.000 παιδιά προκειμένου 
να εξασφαλίσουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες φροντίδας 
υψηλής ποιότητας, και παροχή 
πρόσθετης οικονομικής 
στήριξης σε οικογένειες με 
επιδοτήσεις για περίπου το 
60% όλων των νέων θέσεων. 

Δωρεάν προσχολική μέριμνα 

Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο: 

• Εξοικονόμηση 17.000 δολαρίων κατά μέσο όρο στις οικογένειες καθιστώντας την 
προσχολική φροντίδα εντελώς δωρεάν για παιδιά ηλικίας δυόμισι ετών μέχρι και την 
έναρξη του νηπιαγωγείου, από τον Σεπτέμβριο 2020. 



 
   

 
 

  

            

          

           

  

           

           

   

     

      

             

           

           

              

  

           

           

           

        

        

          

   

 

Προϋπολογισμός του Οντάριο 2018 

• Επένδυση 534 εκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη εξαετία για την κατασκευή 10.000 
χώρων προσχολικής παιδικής μέριμνας σε σχολεία και 4.000 κοινοτικούς χώρους 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις για όλα τα 
παιδιά. 

• Επένδυση 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος πενταετίας με παροχή κεφαλαίων 
για τη δημιουργία 45.000 νέων αδειοδοτημένων χώρων παιδικής μέριμνας σε ολόκληρη 
την επαρχία. 

Αύξηση της πρόσβασης και βελτίωση του συστήματος παιδικής μέριμνας 

Για τους δημότες της επαρχίας του Οντάριο: 

• Επιπλέον 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος τριετίας για αύξηση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας που θα είναι πιο οικονομικές για περισσότερες οικογένειες. 

• Βελτιωμένες, πολιτισμικά σχετικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και προγράμματα για το 
παιδί και την οικογένεια σε περισσότερα από 1.800 παιδιά και τις οικογένειές τους στις 
αυτόχθονες κοινότητες. 

• 40 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον χρηματοδότηση σε βάθος τριετίας στις αυτόχθονες 
κοινότητες για νέα και υπάρχοντα προγράμματα παιδικής φροντίδας σε καταυλισμούς. 

• Υποστήριξη των επαγγελματιών παιδικής μέριμνας αυξάνοντας τους μισθούς τους και 
επενδύοντας στην πρόσληψη, διατήρηση και επαγγελματική ανάπτυξη. 

• Ανάπτυξη ενός μισθολογικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιοτική 
παιδική μέριμνα υψηλής θα εξακολουθήσει να παρέχεται από αφοσιωμένους και 
πεπειραμένους εκπαιδευτικούς. 

Υπουργείο Οικονομικών 
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