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i Stwarzania 
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Budżet Ontario 2018: 10 najważniejszych cech 
Plan prowincji zawiera istotne nowe inwestycje w służbę zdrowia, opiekę nad dziećmi, opiekę 
domową i zdrowie psychiczne oraz nowe środki tworzące więcej szans dla mieszkańców całej 
prowincji. Do najważniejszych jego cech zaliczamy: 

 

1. Bezpłatne leki na receptę poprzez OHIP+ dla wszystkich osób w wieku 

przeszło 65 lat 

Recepty są zupełnie bezpłatne dla każdego, kto ma przeszło 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 (Ontario Drug Benefit), 
przeciętny senior w Ontario zaoszczędzi rocznie 240 dolarów. Takie 
rozszerzenie planu OHIP+ następuje po wprowadzeniu bezpłatnych recept 
dla wszystkich osób poniżej 25 roku życia w Budżecie Ontario 2017.  

 

2. Więcej opieki nad dziećmi, większy wybór 

Zapewnienie większego zakresu dostępnej i wszechstronnej opieki nad 
dziećmi poprzez wprowadzenie bezpłatnej opieki przedszkolnej dla dzieci w 
wieku dwa i pół roku, aż do ich zakwalifikowania się do edukacji 
przedszkolnej. Zaoszczędzi to rodzinie z jednym dzieckiem przeciętnie 
17 000 dolarów i będzie wynikało z oszczędności kosztów ponoszonych 
przez rodziny za całodniową opiekę przedszkolną. Wykazano, że wczesna 
edukacja poprawia wyniki nauki w szkole przez całe życie dziecka. 

 

3. Nowy ontaryjski Program Refundacji Leków i Opieki Dentystycznej 

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. 

 

4. Program Zdrowy Dom Seniorów (Seniors’ Healthy Home Program) 

Wprowadzenie nowego Programu Zdrowy Dom Seniorów. Program ten 
uznaje koszty związane ze starszymi seniorami, którzy chcą mieszkać w 
swoim domu. 
Zapewnia on świadczenie 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. 
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5. Silniejsze organizacje szpitali, lepsza opieka 

Ulepszenie szpitali poprzez zapewnienie lepszego dostępu do opieki, 
zmniejszenie czasu oczekiwania, zajmowanie się problemami związanymi z 
pojemnością szpitali i lepsze spełnianie potrzeb rosnącej i starzejącej się 
populacji Ontario poprzez dodatkową inwestycję 822 milionów dolarów w 
latach 2018-19, a także inwestowanie około 19 miliardów w ciągu 10 lat w 
budowę i renowację szpitali. 

 

6. Zdrowie psychiczne ma znaczenie 

Zapewnianie lepszego i szybszego dostępu do opieki psychiatrycznej i usług 
związanych z nałogami dla setki tysiące większej liczby dzieci, młodych ludzi 
i dorosłych osób w całym Ontario — co zwiększa całkowite finansowanie do 
ponad 17 miliardów dolarów w okresie czterech lat. 

 

7. Opieka domowa dla seniorów 
Zapewnianie lepszego dostępu do usług służby zdrowia świadczonych w 
domu i w społecznościach, wliczając w to 2,8 miliona więcej godzin 
bezpośredniego wsparcia i liczbę przeszło 284 000 więcej wizyt pielęgniarek, 
dzięki zainwestowaniu 650 milionów dolarów w okresie trzech lat. 

 

8. Usuwanie barier dla osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi  
Budowanie zadowolonego społeczeństwa przez zainwestowanie 1,8 miliarda 
dolarów, aby ulepszyć usługi dla około 47 000 osób dorosłych z 
niepełnosprawnościami rozwojowymi dzięki stworzeniu możliwości 
podejmowania trafnych decyzji i zapewnieniu aktywnego udziału w życiu 
społecznym. 

 

9. Wspieranie sukcesów studentów przez zapewnienie bezpłatnego 
czesnego 
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. 

 

10. Podniesienie płacy minimalnej i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy  
Zapewnienie długo oczekiwanej podwyżki dla 1,2 miliona osób w całym 
Ontario przez podwyższenie płacy minimalnej do 14 dolarów na godzinę od 1 
stycznia 2018 r. oraz 15 dolarów na godzinę od 1 stycznia 2019 r. Prowincja 
zapewni także 935 milionów dolarów nowego finansowania w ciągu trzech lat 
dzięki stworzeniu Planu Atrakcyjnych Miejsc Pracy i Wzrostu (Good Jobs and 
Growth Plan), co zapewni pomoc dla ontaryjskich biznesów, studentów i 
absolwentów i wspierać będzie stwarzanie atrakcyjnych, dobrze płatnych 
miejsc pracy. 
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