Childcare
Dla wszystkich rodziców –
nowe oferty dotyczące opieki
nad dziećmi wprowadzone
przez rząd
Można teraz znaleźć proste objaśnienia wszystkich rodzajów
opieki nad dziećmi wspieranych przez rząd na nowej stronie
internetowej Childcare Choices:www.childcarechoices.gov.uk
Na Childcare Choices po raz pierwszy można znaleźć wszystkie
rządowe oferty dotyczące opieki nad dziećmi w jednym miejscu, gdzie
łatwo zobaczyć, które z nich są dostępne i jakie podjąć kroki, by dowiedzieć
się więcej.
Korzystając z Kalkulatora dot. Opieki nad Dziećmi, można
szybko dowiedzieć się, które z ofert Wam przysługują i
wybrać najdogodniejszą opcję dla rodziny:
www.gov.uk/childcare-calculator

Jakie usługi opieki nad dziećmi są
dostępne?
Tax-Free Childcare (Nieopodatkowana opieka nad dziećmi)
Tax Free Childcare to konto płatnościowe online, dopłacane przez Rząd, które rodzice
używają tylko do pokrycia kosztów opieki nad dziećmi. Na każde £8 wpłacone przez
rodzinę, Rząd dopłaci £2, ale nie więcej niż £2000 na każde dziecko w ciągu roku (lub
£4000 na dziecko niepełnosprawne).
Tax-Free Childcare będzie dostępne dla dzieci poniżej 12 roku życia (poniżej 17 lat w
przypadku dzieci niepełnosprawnych) i może być używane do opłacania przedszkola,
opiekuna do dziecka lub opieki po zajęciach szkolnych. Kwalifikują się do tego rodzice,
którzy pracują (łącznie z samozatrudnionymi) i każdy z nich zarabia przynajmniej £120
tygodniowo i nie więcej niż £100,000 rocznie. Oferta wprowadzana będzie najpierw dla
rodziców z najmłodszymi dziećmi i stopniowo tak poszerzana, że do końca 2017 roku
wszyscy rodzice będą mogli aplikować.
Aby otrzymywać wpłaty od Tax-Free Childcare, usługodawcy opieki nad dziećmi muszą
się pisemnie do tego zobowiązać. Rodzice mogą sprawdzić, które placówki z ich rejonu
są do tego gotowe, korzystając z kontrolera serwisów zajmujących się opieką nad
dziećmi: www.childcare-provider-checker.tax.service.gov.uk

30 godzin darmowej opieki nad dziećmi

30-godzinna opieka nad dziećmi dla 3 i 4-latków będzie dostępna w Anglii od września
2017. W ten sposób zostanie podwojona ilość dostępnych obecnie 15 godzin i dzięki
temu rodziny będą mogły zaoszczędzić do £5000 rocznie.
Rodzice będą mogli sprawdzić, czy się kwalifikują, używając internetowego
kalkulatora opieki nad dziećmi www.gov.uk/childcare-calculator i, jeśli są do tego
uprawnieni, złożyć podanie online przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego we wrześniu. Po zapisaniu się, rodzice otrzymają kod
uprawniający, który muszą przekazać placówce opieki nad dzieckiem.
Następnie, placówka ta zweryfikuje kod z lokalnymi władzami. Jeśli
okaże się, że rodzice są uprawnieni, mogą wtedy zapisać ich dzieci na
30 godzin.

