Schema națională de protecția copilului / Învățare timpurie și asistență

Sunt două tipuri de subvenții disponibile în cadrul Schemei naționale de protecție a copilului:
Subvențiile universale sunt disponibile pentru toate familiile cu copii sub vârsta de 3 ani. De
asemenea, ele sunt disponibile pentru familiile cu copii peste vârsta de 3 ani care nu s-au
calificat încă pentru programul gratuit de educație preșcolară (ECCE). Această subvenție nu
este acordată funcție de venituri și oferă 50 de cenți pe oră pentru costul unui loc înregistrat
de asistență pentru copii pentru un maxim de 40 de ore pe săptămână.
Ce va trebui să furnizați online:
•
•

Un cont MyGovID verificat
Data nașterii și Codul numeric personal (PPSN) pentru fiecare dintre copiii pentru care
realizați solicitarea

Subvențiile calculate funcție de venituri sunt disponibile pentru familiile cu copii între vârsta
de 24 de săptămâni și 15 ani. Această subvenție este funcție de venituri și va fi calculată pe
baza circumstanțelor individuale pe care le prezentați. Suma pentru dumneavoastră va varia
funcție de nivelul venitul pe familie, de vârsta copilului și de nivelul educațional la care este
acesta, precum și funcție de numărul de copii din familia dumneavoastră.
Dacă dumneavoastră (și partenerul dumneavoastră, dacă aveți unul) lucrați, studiați sau
urmați cursuri de formare profesională, numărul maxim de ore subvenționate disponibile pe
săptămână este de 40.
Dacă dumneavoastră (și partenerul dumneavoastră, dacă aveți unul) nu lucrați, nu studiați
sau nu urmați cursuri de formare profesională, numărul maxim de ore subvenționate
disponibile pe săptămână este de 15.
În ambele cazuri, orele disponibile includ orele petrecute la școală sau în instituția preșcolară.
Restul orelor poate fi apoi utilizat pentru „asistența umbrelă”. Puteți afla mai multe despre
asistența tip umbrelă la Întrebări frecvente de pe www.ncs.gov.ie/faqs.

Ce documente vor fi necesare pentru a aplica online:
•

Un cont MyGovID verificat
• Informații despre copilul dumneavoastră cum ar fi data nașterii și Codul numeric
personal (PPSN)
• Locul dumneavoastră de muncă și detalii legate de venit/
• Codul numeric personal al partenerului dumneavoastră**
• Locul de muncă al partenerului dumneavoastră și detalii legate de venit**
**dacă sunteți membru al unui cuplu
Pentru a vedea ce poate fi eligibil pentru dumneavoastră puteți utiliza Calculatorul de
subvenție pentru asistență copil de la www.ncs.gov.ie.
Pentru a aplica pentru o subvenție calculată funcție de venit, venitul familial care poate fi luat
în considerare trebuie să fie mai mic de 60 000 de lire sterline pe an.
Venitul care poate fi luat în considerare este calculat prin luarea în considerare a venitului
familial net și prin deducerea oricăror elemente admisibile conform Schemei, cum ar fi
Reducerea pentru mai mulți copii.
Cu alte cuvinte, este venitul familiei, inclusiv plățile pentru protecție socială, după ce s-au
dedus impozit, PRSI, USC, precum și orice elemente admisibile conform Schemei.
Pentru a vă calcula venitul care poate fi luat în considerare, se pot deduce din venitul
dumneavoastră net următoarele elemente:
•
•
•

•
•

Reducerea pentru mai mulți copii de 4300 lire sterline pentru familii cu 2 copii sub
vârsta de 15 ani
Reducerea pentru mai mulți copii de 8600 lire sterline pentru familii cu 3 sau mai mulți
copii sub vârsta de 15 ani
Contribuții la pensie, până la limita admisibilă de la Comisarii de venituri, ca deducere
din impozit. Mai multe informații privind contribuțiile la pensii sunt disponibile pe
website-ul Venituri.
Ori plăți de întreținere pe care le efectuați cu privire la un copil sau la un fost soț/ o
fostă soție
Următoarele plăți pentru protecție socială (corecte începând cu luna martie 2019):

Alocație pentru îngrijire ulterioară

Alocație pentru plasament

Alocație pentru reluare studii

Alocație pentru formare profesională
pentru plasament

Alocație pentru îmbrăcăminte și încălțăminte
în caz de reluare studii

Plată pentru tutore

Alocație antreprenorială pentru reluare
activitate

Schema de asistență umanitară

Dividend familial pentru revenire la lucru

Alocație de mobilitate

Alocație pentru facilități sociale pentru
nevăzători

Grant pentru lector personal

Plată caranua

Supliment chirie

Grant de susținere pentru îngrijitor

Alocație pentru inițiative pe termen scurt

Alocație pentru asistență permanentă

Lansare+

Schema de plată burse pentru educație de
nivel terțiar din partea Departamentului
pentru Educație și Aptitudini
Plată pentru supliment alimentar

Fond de asistență studențească

Alocație pentru îngrijire la domiciliu

Alocație pentru formare VTOS

Plăți pentru nevoi excepționale

Alocație pentru stimularea tinerilor

Grant SUSI pentru studenți

În cazul în care aplicați pentru o subvenție calculată funcție de venituri, în general, evaluarea
venitului dumneavoastră se va baza pe evaluarea venitului avut în anul fiscal anterior. Totuși,
puteți opta să fie evaluat venitul din anul curent, dacă preferați. Puteți selecta această opțiune
dacă s-au schimbat circumstanțele comparativ cu anul fiscal anterior și dacă sunteți de părere
că venitul dumneavoastră din anul curent va fi semnificativ mai mic comparativ cu cel din
anul anterior.
Sunt două moduri prin care vi se poate evalua venitul:
1) Puteți opta să aveți evaluat venitul în mod automat prin folosirea informațiilor disponibile
din anul cel mai recent de la Comisarii pentru venituri și de la Departamentul de ocupare a
forței de muncă și protecție socială. Aceasta este denumită Calea rapidă. În cazul în care
alegeți Calea rapidă de evaluare, sistemul IT al Schemei culege automat informațiile de la
Venituri și Protecție Socială prin utilizarea codului dumneavoastră personal de serviciu (PPS)
(și pe cel al partenerului dumneavoastră, dacă există). Tipic, aceasta este cea mai rapidă cale
de evaluare a venitului dumneavoastră și va fi procesată și solicitarea dumneavoastră, iar
dumneavoastră nu trebuie să prezentați vreun document justificativ atunci când aplicați.
2) Puteți opta să prezentați documente justificative, cum ar fi fluturașii de salariu sau
declarațiile de la Protecție Socială, care prezintă veniturile dumneavoastră și care au fost
analizate și evaluate de către un ofițer al Administratorului Schemei. Aceste documente

furnizează aceleași informații care altfel ar fi furnizate de către Venituri și Protecția Socială
prin intermediul sistemului IT al Schemei în cadrul variantei de Cale rapidă. Toate
documentele justificative de care aveți nevoie pot fi găsite în Ghidul de completare a
formularului de aplicație. Acestea pot fi încărcate împreună cu aplicația dumneavoastră, fie
prin scanarea lor pe computerul dumneavoastră sau prin fotografierea lor.
În cazul în care alegeți să vi se evalueze venitul din anul curent, vi se va solicita să prezentați
personal documentele justificative. Cererile care sunt analizate și evaluate manual sunt
supuse unui proces mai lung decât în cazul evaluările prin Calea rapidă.
Familiile cu nivel mai mare de nevoi, cum ar fi familiile care trăiesc fără adăpost sau familiile
ai căror copii necesită asistență pentru sănătate sau pentru susținerea acesteia, pot fi toate
transmise Schemei de către un „organism sponsor”desemnat. Pentru informații suplimentare
privind persoanele sponsorizate contactați Centrul parental de suport din localitatea
dumneavoastră sau Comitetul județean de protecție familială.
Schema națională pentru protecția copilului are scopul să fie flexibilă, prin recunoașterea
faptului că nevoile de asistență pentru copii sunt diferite pentru fiecare familie. Sistemul a
fost elaborat ca să răspundă acestor nevoi prin oferirea de subvenții care pot fi aplicate pentru
cantitatea de asistență convenită între părinți și furnizori.
Părinții și furnizorii de servicii de asistență vor continua să colaboreze, ca și până în prezent,
punându-se de acord asupra cantității de asistență, bazate pe o combinație între ceea ce are
nevoie un părinte și ceea ce poate oferi, în mod rezonabil, furnizorul.
Furnizorii vor continua să își stabilească propriile taxe, sesiuni și își vor decide propriile politici
de admitere. Apoi, subvenția se poate aplica pentru asistența convenită, până la suma
maximă admisibilă conform limitelor Schemei.
Puteți utiliza subvenția cu orice furnizor de asistență pentru copii care participă în cadrul
Schemei. Subvenția va fi plătită direct către furnizorul de asistență pentru copii, odată ce ați
făcut aranjamentele cu acesta. Pentru a găsi în zona dumneavoastră servicii de protecție a
copilului care participă la schemă puteți căuta Căutare asistență pentru copii la
www.ncs.gov.ie.
După ce vi s-a aprobat solicitarea, veți primi un cod unic, denumit CHICK (Cheie cod de
identificare a serviciului de asistență pentru copii). CHICK, împreună cu numele copilului
dumneavoastră și cu data lui de naștere sunt tot ceea ce are nevoie furnizorul dumneavoastră
pentru a vă înregistra copilul în Schema Națională de asistență pentru copii. După ce ați
confirmat detaliile înregistrate de către furnizorul dumneavoastră, Departamentul de afaceri
pentru copii și tineret îi va acestuia subvenția pentru copii, în numele dumneavoastră. Apoi,
furnizorul dumneavoastră va scoate valoarea subvenției din factura pentru dumneavoastră,
reducându-vă costurile de îngrijire a copilului.

Contactați-ne
Centrul de suport parental pentru Schema Națională de îngrijire a copilului este deschis
între 09.00-17.00 de luni până vineri. Sunați la 01 906 8530.
Pentru informații privind Schema sau serviciile din zona dumneavoastră, contactați
Comitetul local sau județean de îngrijire a copilului. Detaliile de contact pot fi găsite prin
vizitarea website-ului www.myccc.ie.
Urmăriți-ne pe facebook: www.facebook.com/nationalchildcarescheme

