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Liosta na bhFíoracha 

Fíor 1  An aontaíonn tú leis an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa  

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí? Freagra ar an suirbhé 

ar líne.                                    Leathanach 10  

Fíor 2  An aontaíonn tú leis an gcur chuige céimnithe, lena gcuimsítear céim  

ullmhúcháin agus céim aistrithe bhreise ina diaidh, chun am a thabhairt do  

na feighlithe leanaí ullmhú maidir leis na riachtanais atá ann?   

Freagra ar an suirbhé ar líne.                     Leathanach 12 

 

Fíor 3 An aontaíonn tú leis an moladh Rialacháin nua agus samhail nua iniúchta a 

thabhairt isteach a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí agus atá  

comhréireach leis an timpeallacht bhaile, agus a oireann don timpeallacht sin 

chomh maith?  

Freagra ar an suirbhé ar líne.        Leathanach 14 

 

Fíor 4  An aontaíonn tú leis an moladh ceanglas a chur ar gach uile fheighlí leanaí  

íoctha nach bhfuil gaolta leis an leanbh agus a oibríonn ina dteach féin clárú 

le Tusla agus a bheith faoi réir na rialála agus an iniúchta?   

Freagra ar an suirbhé ar líne.         Leathanach 18 

 

Fíor 5 An aontaíonn tú leis an moladh gur chóir go mbeadh ceanglas cáilíochta  

céimnithe i gcónaí ar fheighlithe leanaí nua (fiú tar éis dheireadh na céime 

aistrithe) (agus oiliúint tosaigh ag teastáil sula gcláraítear iad le Tusla agus 

ansin tréimhse ama chun an cháilíocht iomlán atá ag teastáil a bhaint amach), 

chun cuidiú leis na hiontrálaithe nua agus chun tacú le feighlithe leanaí an 

geilleagar neamhfhoirmiúil a fhágáil ar bhealach forásach chun tabhairt faoi 

fhorbairt ghairmiúil?  

Freagra ar an suirbhé ar líne.          Leathanach 29 

 

Fíor 6 An aontaíonn tú leis an moladh an raon iomlán tacaíochtaí  cáilíochta atá ar 

fáil le haghaidh fhoghlaim agus chúram na luath-óige agus cúraim  

leanaí ar aois scoile a chur ar fáil d’fheighlithe leanaí? Freagra ar an suirbhé ar 

líne.                                      Leathanach 34 

 

Fíor 7 An bhfuil tacaíochtaí cáilíochta ann don fheighlíocht leanaí nach  

 ndéantar tagairt dóibh sa Dréachtphlean Gníomhaíochta a mheasfá iad a 

bheith luachmhar d’fheighlithe leanaí agus do leanaí araon?  Freagra ar an 

suirbhé ar líne.            Leathanach 35 
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Fíor 8 An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart líonraí áitiúla d’fheighlithe leanaí a 

fhorbairt a bheadh faoi stiúir ceannairí cáilithe líonraí feighlithe leanaí? 

Freagra ar an suirbhé ar líne.                         Leathanach 37 

 

 

Fíor 9 An gceapann tú gur cheart / go bhféadfadh seirbhísí ionadbhunaithe aon ról a 

bheith acu chun tacú le feighlithe leanaí nó le líonraí áitiúla feighlithe leanaí?  

Freagra ar an suirbhé ar líne.            Leathanach 38 

 

Fíor 10 An aontaíonn tú leis an moladh a dhéantar sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

(National Childcare Scheme, NCS) a chur ar fáil do gach uile fheighlí leanaí a 

chomhlíonann na riachtanais idirthréimhseacha, a luaithe a bheidh Rialacháin 

a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí i bhfeidhm?  

Freagra ar an suirbhé ar líne.                          Leathanach 40 

 

Fíor 11 An aontaíonn tú leis an moladh sa suirbhé ar líne go ndéanfar tacaíochtaí 

airgeadais eile d’fheighlithe leanaí a athbhreithniú agus a athchóiriú, lena n-

áirítear Ciste na bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe Leanaí agus an Deontas 

Forbartha um Fheighlíocht Leanaí?  An bhfuil aon athruithe ar leith gur 

mhaith leat iad a bheith curtha i gcrích i dtaca le haon cheann de na 

tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil d’fheighlithe leanaí?  

Freagra ar an suirbhé ar líne.              Leathanach 41 

 

Fíor 12 An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart raon acmhainní a fhorbairt ar 

conas is féidir buimí a úsáid (m.sh. feighlithe leanaí atá ag oibriú i dteach an 

linbh) agus au pair, lena n-áirítear faisnéis do thuismitheoirí?  

Freagra ar an suirbhé ar líne.              Leathanach 44 
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Brollach 

Is é an sainmhíniú atá ar fheighlíocht leanaí sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um 

Fheighlíocht Leanaí ná “cúram íoctha do leanaí arna chur ar fáil ag duine nach bhfuil gaolta 

leis an leanbh, ón lá a bheirtear iad go dtí go mbaineann siad 14 bliana d’aois amach (lena n-

áirítear foghlaim agus cúram na luath-óige agus cúram leanaí ar aois scoile ina dtugtar 

cúram do leanaí laistigh de shuíomh cónaithe an fheighlí leanaí”.  Tá an-chuid buntáistí i 

gceist leis do leanaí agus do thuismitheoirí araon, ach faoi láthair is beag aitheantas foirmiúil 

a thugtar dó ón Stát.  Cé go bhfuil forbairt thapa tagtha ar sheirbhísí ionadbhunaithe le 20 

bliain anuas maidir leis an mbeartas, tá an fheighlíocht leanaí fós ar an imeall ó thaobh 

maoiniú, tacaíochta agus rialála de.  Is amhlaidh sin in ainneoin an éilimh leanúnaigh atá air i 

measc tuismitheoirí agus na buntáistí iomadúla a ghabhann leis. 

  

Tugtar le fios i sonraí ón bPríomh-Oifig Staidrimh ó 2016 go dtugann feighlí leanaí, au pair nó 

buime aire do 13% de leanaí réamhscoile, agus 8% de leanaí bunscoile, in Éirinn.  I 

bhfianaise na meastachán reatha atá ann maidir leis an daonra, is ionann sin agus 84,300 

leanbh.  

 

Tá buntáistí suntasacha ag baint leis an bhfeighlíocht leanaí maidir leis na torthaí dearfacha 

atá le baint amach do na leanaí agus an tsolúbthacht do thuismitheoirí, chomh maith leis an 

soláthar áiteanna cúraim leanaí, agus níl ach íosleibhéal infheistíochta caipitil ag teastáil 

uaidh.  I bhfianaise na dtairbhí atá i gceist leis, tá cás láidir ann gur cheart deimhniú go bhfuil 

rochtain ag tuismitheoirí ar roghanna feighlithe leanaí inacmhainne, chomh maith leis an 

soláthar ionadbhunaithe, a bhfuil ráthaíocht ann maidir leis an gcaighdeán, go háirithe i 

gcomhthéacs na Scéime Náisiúnta Cúraim Leanaí a thabhairt isteach.  

 

In 2016, chuir an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige Grúpa Oibre um Leasuithe agus Tacaíochtaí 

don Earnáil Feighlíochta Leanaí ar bun.  D’fhoilsigh sé a mholtaí in 2018.  Tá an 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí bunaithe ar mholtaí an Ghrúpa Oibre.  

 

Tá treochlár leagtha amach sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí chun 

roinnt gealltanas Rialtais atá tugtha in Na Chéad 5, an Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, 

Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh, a foilsíodh in 2018, a bhaint amach, lena n-áirítear 

gealltanais chun:  

 

 Cur le clárúchán feighlithe leanaí íoctha, nach gaolta leis an leanbh iad, atá 

incháilithe chun clárú le Tusla.  

 

 Síneadh a chur le rialáil go gclúdóidh sé na feighlithe leanaí go léir a íoctar agus nach 

gaol iad leis na leanaí ar bhonn céimnithe i rith shaolré na Straitéise, a chuirfidh le 
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tuarascáil 2018 an Ghrúpa Oibre.  Fágfaidh sé seo go mbeidh fóirdheontais NCS ar 

fáil do níos mó tuismitheoirí a úsáideann seirbhísí feighlíochta leanaí.  

 

 Faoi 2028, beidh íoscháilíochta le bheith bainte amach ag gach uile fheighlí leanaí atá 

á rialáil (tá an leibhéal ar leith le bheith socraithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí 

Óige).  

 

 Tabhairt faoi thaighde ar riachtanais fhoghlaim agus chúram na luath-óige agus 

cúraim leanaí ar aois scoile a bhíonn ag tuismitheoirí a oibríonn uaireanta 

neamhghnácha nó atá ina gcónaí i bpobail tuaithe agus moltaí le haghaidh gníomh 

amach anseo a fhorbairt.  

 

Tá sé i gceist ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) plean gníomhaíochta um 

fheighlíocht leanaí 10 mbliana a thabhairt chun críche tar éis don phróiseas comhairliúcháin 

le páirtithe leasmhara ábhartha a bheith críochnaithe.  

Próiseas Comhairliúcháin 

Mar chuid den phróiseas chun an rialáil agus an chigireacht a thabhairt isteach san earnáil 

feighlíochta leanaí, cuireadh próiseas comhairliúcháin cuimsitheach ar siúl i gcomhar le 

príomhpháirtithe leasmhara san earnáil, lena n-áirítear feighlithe leanaí, tuismitheoirí, 

Eagraíochtaí Náisiúnta Deonacha um Chúram Leanaí (National Voluntary Childcare 

Organisations, NVCOanna) agus páirtithe leasmhara eile.  Bhí ceithre shnáithe i gceist leis an 

bpróiseas comhairliúcháin; Cuireadh chun aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn; Suirbhé ar 

Líne, Grúpaí Fócais le Feighlithe Leanaí; agus Díospóireacht Beartais Oscailte.  

Cuireadh chun Aighneachtaí a dhéanamh i Scríbhinn 

Lorg DCYA aighneachtaí i scríbhinn ó dhaoine aonair nó ó eagraíochtaí a bhfuil spéis acu san 

earnáil feighlíochta leanaí i dtaca leis an Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht 

Leanaí.  Bhí an snáithe seo den phróiseas comhairliúcháin cuimsitheach oscailte ón 29 

Lúnasa go dtí an 10 Deireadh Fómhair 2019.  Fuarthas 14 aighneacht i scríbhinn san iomlán, 

agus iad idir 1 agus 29 leathanach ar fad.  Den chuid is mó den am, bhí na haighneachtaí idir 

dhá agus ceithre leathanach ar fad.  Is féidir an glao ar aighneachtaí i scríbhinn a fheiceáil in 

Aguisín 1. 

Suirbhé ar Líne 

Bhí suirbhé ar líne beo ón 29 Lúnasa go dtí an 10 Deireadh Fómhair 2019.  San iomlán, 

chríochnaigh 467 freagróir an suirbhé.  Rinne na freagróirí ionadaíocht thar ceann raon de 

pháirtithe leasmhara lena n-áirítear feighlithe leanaí (57% de na freagróirí) agus 

tuismitheoirí (36% de na freagróirí), agus daoine eile freisin.  Tá miondealú ar na freagróirí le 
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fáil in Aguisín 4.  Tá liosta iomlán de na rannpháirtithe a ghlac páirt sa phróiseas 

comhairliúcháin ar fáil in Aguisín 2. 

Grúpaí Fócais le Feighlithe Leanaí 

Eisíodh Léiriú Spéise chun freastal ar ghrúpa fócais chuig feighlithe leanaí i dtaca leis an 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí trí na Coistí Contae agus Cathrach i 

gCúram Leanaí.  Tionóladh tríocha a dó grúpa fócais idir an 21 Deireadh Fómhair agus an 28 

Samhain, 2019.  D’fhreastail 205 feighlí leanaí ar na grúpaí fócais seo.  Chun críocha na 

tuarascála seo, rinneadh anailís ar na nótaí a bhí taifeadta sna grúpaí fócais seo.   

Díospóireacht ar Bheartas Oscailte  

An 16 Deireadh Fómhair, 2019, d’óstáil DCYA díospóireacht bheartais oscailte maidir leis an 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí inar tugadh cuireadh do 

phríomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear feighlithe leanaí, NVCOanna agus grúpaí a 

dhéanann ionadaíocht ar son leanaí, tuismitheoirí agus feighlithe leanaí, freastal air.  

D’fhreastail 55 rannpháirtí san iomlán ar an gcomhairliúchán seo.  Maidir leis an tuarascáil 

seo, rinneadh anailís ar na nótaí a breacadh síos ag an díospóireacht bheartais oscailte.  Is 

féidir an cuireadh chun freastal ar an díospóireacht bheartais oscailte a fheiceáil in Aguisín 3. 

 

Tá liosta iomlán de na rannpháirtithe a ghlac páirt sa phróiseas comhairliúcháin ar fáil in 

Aguisín 4. 

Ábhair a Tháinig chun Cinn sa Chomhairliúchán  

Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar fhreagairtí ón bpróiseas comhairliúcháin maidir 

leis na príomhábhair atá mionsonraithe sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht 

Leanaí.   

 

I measc na n-ábhar sin, áirítear: 

 

Freagra ar an Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí. 

Athrú Rialála, 

Cáilíochtaí agus Oiliúint, 

Tacaíochtaí Cáilíochta, 

Tacaíochtaí Maoinithe agus Airgeadais. 

 

Rinneadh anailís ar na sonraí ón suirbhé ar líne i dtrí bheart, lena n-áirítear freagraí ó 

fheighlithe leanaí, freagraí ó thuismitheoirí agus freagraí “eile” lena n-áirítear:  

 Gaol eile 

 Duine den phobal 

 Grúpa ionadaíoch nó ionadaí ceardchumainn 

 Cleachtóir i seirbhís ionadbhunaithe 
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 Duine den lucht acadúil 

 B’fhearr gan a thabhairt le fios 

 Eile    

An Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí 

Léirítear, i bhFíor 1 thíos, go n-aontaíonn, nó go n-aontaíonn 29% (líon = 131) d’fhreagróirí 

an tsuirbhé ar líne go láidir leis an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí agus go n-easaontaíonn, nó go n-

easaontaíonn 51% (líon = 228) de na freagróirí go láidir le cuid den chur chuige foriomlán atá 

i gceist leis an bPlean Gníomhaíochta. 

 
 

 

Lorgaíodh tuairimí ó na freagróirí ar an suirbhé ar líne maidir leis an ábhar sa Dréachtphlean 

Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí trí cheist oscailte a chur orthu.   

 

Tá na freagraí sin leagtha amach thíos in ord minicíochta:  

- Tugtar le fios sa phlean nach bhfuil ar fheighlithe leanaí íoc as forchostais 

shuntasacha, agus léiríonn sé sin an easpa iomlán tuisceana atá sa phlean ar an 

bhfeighlíocht leanaí sa cháipéis ar fad - tá ar fheighlithe leanaí go leor forchostas a 

íoc , mar shampla, bia, teas, solas, caitheamh agus cuimilt ar a mbaile féin.1   

                                                      
1 Suirbhé ar Líne: C19 - 42 as 221 freagra. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Easaontaím go láidir

Easaontaím

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread

Aontaím

Aontaím go láidir

An aontaíonn tú leis an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa Dréachtphlean Gníomhaíochta 
um Fheighlíocht Leanaí? 

Fíor 1.  An aontaíonn tú leis an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht 
Leanaí? Freagra ar an tsuirbhé ar líne. 
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- Scríobhadh an suirbhé de réir meon ionadbhunaithe - tagann an téarma 

‘ionadbhunaithe’ aníos 84 uair i bplean gníomhaíochta um fheighlíocht leanaí.2  

- Cuirtear teachtaireacht bhunúsach in iúl ann go nglacann an t-údar leis go bhfuil an 

fheighlíocht leanaí ar droch-chaighdeán faoi láthair na huaire.3  

- Ní leagtar go leor béim ann, ó thús deireadh, ar na buntáistí fianaisebhunaithe a 

bhaineann leis an bhfeighlíocht leanaí.4  

- Scríobhadh an Dréachtphlean Gníomhaíochta gan tuiscint a bheith ar fheighlíocht 

leanaí.5  

- Mheas na feighlithe leanaí gurbh uafásach ar fad an moladh sin i dtaobh líonraí 

comhroinnte - is éard atá i gceist leis ná iarracht 2 shamhail cúraim atá an-éagsúil 

lena chéile a mheascadh.  Tá sé tugtha le fios sa phlean chomh maith go bhfuil 

“deighilt” ann idir an cúram ionadbhunaithe agus an fheighlíocht leanaí - ní deighilt 

atá ann - tá an dá rud iomlán éagsúil lena chéile.  Baineann saincheisteanna an-

difriúla agus riachtanais an-difriúla leis an dá shamhail chúraim.6  

 

Is é an chéad ábhar eile is coitianta atá molta maidir leis an gcur chuige foriomlán atá 

leagtha amach sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí, moladh a rinne 

líon beag feighlithe leanaí, tuismitheoirí agus freagróirí eile, ná gur cheart go mbainfeadh 

rialáil go sonrach leis an suíomh baile.7  Tá an cheist seo le feiceáil freisin sa chéad mhír eile 

ar Athrú Rialála. 

 
Caithfidh an Plean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí a bheith oiriúnaithe don chúram 
leanaí atá bunaithe sa bhaile.  Faoi láthair, tá na rialacháin bunaithe ar an gcúram 
ionadbhunaithe agus níl siad oiriúnach don chúram leanaí atá bunaithe sa bhaile.  (Freagra 
ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 

 

Suirbhé ar Líne 

Cuireadh 221 freagra oscailte san iomlán isteach sa suirbhé ar líne, agus fuarthas tuairimí ar 

an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um 

Fheighlíocht Leanaí dá bharr.  Tháinig 64% (líon = 141) díobh ó fheighlithe leanaí, 26% (líon = 

57) díobh ó thuismitheoirí agus 10% (líon = 23) ó fhreagróirí eile. 

Cur Chuige Céimnithe i leith Riachtanais Rialála 

Léirítear, i bhFíor 2 thíos go n-aontaíonn, nó go n-aontaíonn 67% (líon =308) d’fhreagróirí an 

tsuirbhé ar líne go láidir leis an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa Dréachtphlean 

                                                      
2 Suirbhé ar Líne: C19 - 35 as 221 freagra. 
3 Suirbhé ar Líne: C19 - 33 as 221 freagra. 
4 Suirbhé ar Líne: C19 - 31 as 221 freagra. 
5 Suirbhé ar Líne: C19 - 30 freagra as 221 ceann. 
6 Suirbhé ar Líne: C19 - 22 freagra as 221 ceann. 
7 Suirbhé ar Líne: C19 - 32 freagra as 221 ceann. 
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Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí gur cheart tréimhse ama a thabhairt d’fheighlithe 

leanaí chun aon riachtanais a thabhairt isteach.   

 

 
 

 

 

Bhí 3 aighneacht i scríbhinn agus 1 ghrúpa fócais ann a bhí i bhfabhar cur chuige céimnithe 

freisin. 

 

Aontaímse leis an gcur i bhfeidhm céimnithe atá beartaithe maidir le gach aon athrú atá le 
tabhairt isteach san fheighlíocht leanaí.  Sílim go bhfuil sé go hiomlán indéanta dearcadh 10 
mbliana a bheith i bhfeidhm.  (Aighneacht i Scríbhinn curtha isteach ag duine aonair). 

 

Sainmhíniú ar an Fheighlíocht leanaí 

Is é an sainmhíniú atá ar feighlíocht leanaí sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht 

leanaí ná “cúram íoctha do leanaí arna chur ar fáil ag duine nach bhfuil gaolta leis an leanbh, 

ón lá a bheirtear iad go dtí go mbaineann siad 14 bliana d’aois amach (lena n-áirítear 

foghlaim agus cúram na luath-óige agus cúram leanaí ar aois scoile) ina dtugtar cúram do 

leanaí laistigh de shuíomh cónaithe an fheighlí leanaí”.  Bhí líon beag freagróirí ann a 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Easaontaím go láidir

Easaontaím

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread

Aontaím

Aontaím go láidir

An aontaíonn tú leis an gcur chuige céimnithe, lena gcuimsítear céim ullmhúcháin agus céim 
aistrithe bhreise ina diaidh, chun tréimhse ama a thabhairt d’fheighlithe leanaí chun aon riachtanais 

a thabhairt isteach? 

Fíor 2.  An aontaíonn tú leis an gcur chuige céimnithe, lena gcuimsítear céim ullmhúcháin agus céim aistrithe bhreise ina 
diaidh, chun tréimhse ama a thabhairt d’fheighlithe leanaí aon riachtanais a thabhairt isteach?  Freagra ar an suirbhé ar 
líne. 
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tharraing aird ar ghaolta a fhágáil ar lár ón sainmhíniú seo agus mhol na freagróirí sin gur 

cheart an sainmhíniú a leasú chun cúram gaoil a áireamh.8 

 

Molann an grúpa gur gá neamhaird a thabhairt ar an téarma ‘neamhghaolta’ mar ba cheart 
go mbeadh teaghlaigh fós in ann leas a bhaint as an NCS ar an mbealach seo.  Chuir an 
grúpa in iúl, de réir a thaithí, go bhfuil roinnt seantuismitheoirí á n-íoc as aire a thabhairt dá 
ngarpháistí, agus nár cheart glacadh leis nach bhfuil sé sin ag tarlú.  (Aiseolas ó ghrúpa 
fócais Loch Garman). 
 

An rogha a bheith ann sainmhíniú a thabhairt ar ghaol.  Níor cheart gaolta a eisiamh ón 
gclárúchán feighlíochta leanaí.  (Aiseolas maidir leis an díospóireacht bheartais oscailte). 

Straitéis Chumarsáide 

Tharraing roinnt bheag freagróirí aird ar an tábhacht a bhaineann le straitéis cumarsáide 

iomchuí a bheith ann chun gach páirtí leasmhar ábhartha a chur ar an eolas faoi gach gné 

den Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí.9 

 

Beidh straitéis chumarsáide fhairsing mar ghné riachtanach d’aon phlean gníomhaíochta um 
Fheighlíocht leanaí agus ba cheart go mbeadh sí dírithe ar thuismitheoirí chomh maith le 
feighlithe leanaí.  (Aighneacht i scríbhinn curtha isteach ag Barnardos). 

Creataí Cáilíochta agus Rialála 

Níor tháinig creat cáilíochta náisiúnta10 ná creat rialála cáilíochta11 a fhorbairt don earnáil 

feighlíochta leanaí chun cinn mar chinneadh láidir ón bpróiseas comhairliúchái 

Athrú Rialála  

Rialáil agus Cigireacht a Thabhairt Isteach 

Léirítear i bhFíor 3, thíos, go n-aontaíonn 72% (líon=306) de na freagróirí, nó go n-aontaíonn 

siad go láidir, leis an moladh rialacháin nua agus samhail nua chigireachta a thabhairt 

isteach a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an suíomh 

baile, agus a oireann don suíomh baile chomh maith. 

 

 

 

                                                      
8 Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 
dtábla. 
9 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 1 cheann amháin as 32 ceann.  An 
Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 dtábla. 
10 Grúpaí Fócais: 1 cheann amháin as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann 
de 7 dtábla. 
11 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C19 - 1 fhreagra amháin as 221 
ceann. 
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Bhí an tacaíocht atá ann le rialacháin nua a bheith tugtha isteach a bhaineann go sonrach le 

feighlithe leanaí le breath sna haighneachtaí i scríbhinn, aiseolas ó ghrúpaí fócais agus an 

Tugadh tacaíocht le fios sna haighneachtaí scríofa agus san aiseolas ó ghrúpaí fócais agus sa 

díospóireacht bheartais oscailte freisin go dtacaítear samhail nua chigireachta d’fheighlithe 

leanaí tabhairt isteach.12 Cé nach raibh an tacaíocht sin chomh láidir leis an tacaíocht le 

rialachán a thabhairt isteach don earnáil.13   

 
Tá sé seo 100% riachtanach, tá an fheighlíocht leanaí éagsúil amach is amach leis an gcúram 
ionadbhunaithe ar a bhfuil na rialacháin reatha bunaithe.  (Aighneacht i scríbhinn curtha 
isteach ag duine aonair).  
 
Cuireann Luath-Óige Éireann fáilte roimh an tionscnamh chun an earnáil neamhfhoirmiúil 
feighlíochta leanaí atá in Éirinn faoi láthair a rialáil ar mhaithe le leas leanaí.  Tá earnáil na 
feighlíochta leanaí, mar atá ann faoi láthair, neamhrialaithe den chuid is mó agus níltear 
feasach ar an tsábháilteacht ná an caighdeán atá ann do leanaí, murab ionann agus 
timpeallachtaí ionadbhunaithe a bhfuiltear ar a laghad in ann fadhbanna a aithint tríd an 
maoirseacht, agus ina bhfuil meicníochtaí chun an tsábháilteacht, an cleachtas agus an 
caighdeán a fheabhsú.  (Aighneacht i scríbhinn curtha isteach ag Luath-Óige Éireann) 

                                                      
12 Aighneachtaí i Scríbhinn: 5 cinn as 14 cinn.   Grúpaí Fócais: 27 ceann as 32 ceann. Díospóireacht Bheartais 
Oscailte: Pléite sna nótaí i 7 gcinn de 7 dtábla. 
13 Aighneachtaí i Scríbhinn: 4 cinn as 14 cinn.   Grúpaí Fócais: 25 ceann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais 
Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 dtábla. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Easaontaím go láidir

Easaontaím

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread

Aontaím

Aontaím go láidir

An aontaíonn tú leis an moladh Rialacháin nua agus samhail nua chigireachta a thabhairt isteach a 
bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an suíomh baile, agus a 

oireann don suíomh baile chomh maith? 

Fíor 3.  An aontaíonn tú leis an moladh Rialacháin nua agus samhail nua chigireachta a thabhairt isteach a bhaineann go 
sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an suíomh baile, agus a oireann don suíomh baile chomh maith? 
Freagra ar an suirbhé ar líne. 
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Bhí gach aon duine faoin tuairim go bhfuil rialacháin tábhachtach - go háirithe maidir le leas 
agus sábháilteacht an linbh.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais an Chabháin). 
 
Bhí comhdhearcadh soiléir ann go mbeadh an chigireacht mar chuid riachtanach de chreat 
rialála.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Chill Chainnigh). 

 

Bhí gach uile dhuine ar aon intinn maidir leis an ngá atá le rialacháin a bheith curtha i 
bhfeidhm.  Ionas go mbeifear in ann a dheimhniú go bhfuil na leanaí i dtimpeallacht atá 
oiriúnach dóibh, chun feighlithe leanaí a chosaint agus chun tacú le gairmiúlacht feighlithe 
leanaí.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Mhuineacháin). 
 
Bhí na rannpháirtithe go léir a bhí ar an mbord ar aon intinn maidir le Rialacháin nua a 
thabhairt isteach.  (Aiseolas maidir leis an díospóireacht bheartais oscailte). 

Comhréireach agus Oiriúnach 

Rud a tháinig chun cinn ná an tábhacht go mbeadh rialacháin amach anseo comhréireach, 

oiriúnach agus sonrach d‘fheighlíochta leanaí sa suíomh baile, agus ba thoradh láidir é i 

ngach aon cheann de na ceithre shnáithe den phróiseas comhairliúcháin.14 

 
Tá sé ríthábhachtach go dtugtar isteach rialacháin nua agus samhail nua chigireachta a 
bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an suíomh bhaile, agus 
a oireann don suíomh sin chomh maith, i bhfianaise na ndifríochtaí suntasacha atá ann idir 
suíomhanna baile agus suíomhanna ionadbhunaithe.  (Aighneacht i scríbhinn curtha isteach 
ag Barnardos).  

 
Tá feighlithe leanaí agus seirbhísí ionadbhunaithe go hiomlán éagsúil lena chéile, teastaíonn 
córas neamhspleách saincheaptha uainn atá oiriúnach don chúram baile a dhéanaimid a 
sholáthar.  (Aighneacht i scríbhinn curtha isteach ag duine aonair).   
 
Ba chóir go gcuirfear san áireamh gur féidir le feighlithe leanaí gníomhaíochtaí laethúla a 
dhéanamh i gcomhar leis na páistí (mar shampla, siúlóidí chun arán a thabhairt do na 
lachain agus turais go dtí an t-ollmhargadh).  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug 
Tuismitheoir). 
 
Caithfidh siad tús áite a thabhairt don timpeallacht bhaile.  Ní féidir leo a bheith steiriúil agus 
tionsclaíoch; níl sé sin praiticiúil.  Ba chóir gurbh áit shábháilte agus tharraingteach an 
timpeallacht, ach ní gá go mbeadh sé ró-athchóirithe le haghaidh leanaí ná fuar.  (Freagra ar 
an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 
B'éigean do na rialacháin plé go han-sonrach le feighlithe leanaí, agus aitheantas a thabhairt 
don suíomh baile mar shuíomh uathúil, agus a bheith mar threoir d’fheighlithe leanaí.  
(Aiseolas ó ghrúpa fócais Ros Comáin). 
 

                                                      
14 Aighneachtaí i Scríbhinn: 5 cinn as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C5 - 55 freagra as 195 ceann. C19 - 32 freagra as 
221 ceann.  Grúpaí Fócais: 20 ceann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí i 7 gcinn 
de 7 dtábla. 
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Ba chóir go mbeadh sraith rialacháin ar leith ann, éagsúil leis na cinn i gcomhair suíomhanna 
a tógadh le sainchuspóir, i bhfianaise gurb ina dteach féin a oibríonn na feighlithe leanaí.  
(Aiseolas ó ghrúpa fócais Chontae Chorcaí). 
 
Ní bheadh sé inghlactha dá múnlófaí rialacháin bunaithe ar na rialacháin reatha ELC agus 
nach ndéantar go sonrach iad don suíomh baile.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Lú). 

 
Ní mór dóibh baint go sonrach le feighlithe leanaí. Níor cheart gan ach na rialacháin reatha a 
oiriúnú.  (Aiseolas ón díospóireacht bheartais oscailte). 
 
An tseirbhís á soláthar ag feighlithe leanaí óna dteach féin – ba cheart go léireofaí agus go 
dtacófaí sna rialacháin leis na feighlithe leanaí leanúint ar aghaidh sa cháil seo.  (Aiseolas ón 
díospóireacht bheartais oscailte). 
 
Eochairfhocail iad ‘comhréireach’ agus ‘oiriúnach’ - teach teaghlaigh atá i gceist agus 
caithfear sin a aithint sna rialacháin uile.  (Aiseolas ón díospóireacht bheartais oscailte).  

 
 

Ar aon dul leis na rialacháin nua don earnáil bhaile, tugtar le fios sna freagraí gur chóir don 

tsamhail iniúchta nua a bheith comhréireach, oiriúnach agus sonrach don suíomh baile.15 

 
I bhfianaise chineál agus phríobháideachas na timpeallachta baile, tugann an tÚdarás 
Náisiúnta Míchumais (National Disability Authority, NDA) le fios nach gceadaítear sna 
rialacháin ach cigireachtaí a dhéanamh sna limistéir sin de theach an fheighlí leanaí ina 
mbeidh an leanbh i láthair agus ina gcuirfear cúram ar fáil dó/di, lena n-áirítear áiteanna 
lasmuigh, an gairdín, mar shampla.  (Aighneachtaí i scríbhinn curtha isteach ag an Údarás 
Náisiúnta Míchumais). 

 
Ba chóir go mbeadh an chigireacht seo dírithe ar chúram leanaí i dteach teaghlaigh.  
(Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 
Cinnte, d’aontaigh feighlithe leanaí leis an moladh seo ach leag siad béim air nach mór don 
chigireacht a bheith an-urramach, an-ábhartha agus an-chomhréireach le suíomh an bhaile.  
Caithfear é a chaighdeánú ionas go mbeidh comhsheasmhacht agus trédhearcacht ann ar 
leibhéal náisiúnta.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Lú). 
 
Go ginearálta, aontaítear le cigireacht NUA a fhad agus a bhaineann sé go sonrach leis an 
bhFeighlíocht Leanaí, nach bhfuil sé ionrach ná go bhfuil sé mar an gcéanna leis an sean-
Chóras Fógartha Dheonaigh, agus gan dearmad a dhéanamh de gur áit chónaithe duine atá 
ann.  Chuirfeadh an chigireacht na tuismitheoirí ar a suaimhneas go bhfuil na feighlithe 
leanaí ag comhlíonadh na rialachán riachtanach.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais na hIarmhí).  
 
Is cineál cigireachta ar leith atá i gceist leis agus teastaíonn samhail iomlán as an nua uaidh.  
(Aiseolas ón díospóireacht bheartais oscailte). 

                                                      
15 Aighneachtaí i Scríbhinn: 4 cinn as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C5 - 46 freagra as 195 ceann.   Grúpaí Fócais: 14 
cinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 dtábla. 
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Comhairliúchán le Feighlithe Leanaí 

Bhí líon beag freagróirí ann a bhrath go bhfuil gá le comhairliúchán a chur ar siúl le feighlithe 

leanaí ag gach céim nuair a bhíonn rialáil don earnáil feighlíochta leanaí á forbairt agus á 

tabhairt isteach.16 

 
Más mian leat toradh maith a bhaint amach ag deireadh an phróisis seo, tá sé 
ríthábhachtach go gcuirfí na feighlithe leanaí san áireamh i ngach céim agus go bhfuil 
comhlacht ionadaíoch dála Fheighlíocht Leanaí Éireann ann chun labhairt ar a son sa chás 
nach féidir leo a bheith i láthair.  (Aighneacht i scríbhinn curtha isteach ag duine aonair). 
 
Dréacht mór atá i gceist leis seo agus caithfear é a léamh i sleachta beaga. Is éard atá 
tábhachtach ná  comhairliúchán/ éisteacht/ meas a léiriú ar thaithí agus ar rogha. Baineann 
tábhacht mhór le cúram leanaí baile as baile agus caithfimid é seo a dhéanamh i gceart.  
(Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 
 
Labhair le feighlithe leanaí atá cláraithe le Feighlíocht Leanaí Éireann cheana faoi conas 
seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar, rud atá á dhéanamh acu le blianta fada anuas gan aon 
rialáil á déanamh orthu. Is acusan a bheidh an tuiscint is fearr ar an gcaoi ar féidir na 
rialacháin a cheapadh.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 
 
Tá feighlithe leanaí uathúil ... níl siad bunaithe i naíolanna.  A chinntiú go bhfuil tionchar ag 
feighlithe leanaí ar aon mholtaí a dhéantar.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug 
Tuismitheoir). 

 
Agus na rialacháin á bhforbairt, ní mór dul i gcomhairle le feighlithe leanaí chun aiseolais a 
bhailiú le linn an phróisis.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Cheatharlach). 
 
Bheadh ar na feighlithe leanaí na rialacháin nua um fheighlíocht leanaí a léamh agus a 
athbhreithniú go mion sula bhféadfaimis tacú leo.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais an Longfoirt).   

 
Teastaíonn an-chuid comhairliúcháin. Téigh i gcomhairle go speisialta dlúth leis na feighlithe 
leanaí sin a bhfuil taithí acu ar na rialacháin.  (Aiseolas maidir leis an díospóireacht bheartais 
oscailte).     

 

Ar an gcaoi chéanna, moladh i mionlach de na freagraí ar an suirbhé ar líne ó fheighlithe 

leanaí gur chóir go ndéanfadh feighlithe leanaí ceannas a ghlacadh ar fhorbairt na rialála 

agus na cigireachta agus é a stiúradh don earnáil baile.17   

 

Ní mór go mbeadh ionadaíocht ag feighlithe leanaí trí Fheighlíocht Leanaí Éireann ar an 
ngrúpa stiúrtha a bhfuil sé de dhualgas orthu na rialacháin nua agus an tsamhail iniúchta 
nua a dhréachtú ionas go dtabharfar aird ar a dtuairimí.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug 
Feighlí Leanaí). 
 

                                                      
16 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C5 - 5 fhreagra as 195 ceann.  C5 - 10 
bhfreagra as 221 ceann. Grúpaí Fócais: 3 cinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí 
in 2 cheann de 7 dtábla. 
17 Suirbhé ar Líne: C5 - 39 freagra as 195 ceann. 
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Córas nua arna fhorbairt as an nua ag feighlithe leanaí le haghaidh na Feighlíochta Leanaí.  
(Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 
 

An Rialáil agus an Timpeallacht Bhaile 

Tá líon beag freagraí ó na grúpaí fócais agus an suirbhé ar líne ina léirítear go bhfuil imní ar 

roinnt freagróirí maidir leis na riachtanais rialála reatha a bhaineann le socruithe maidir le 

hathrú clúidíní agus leis an gcodladh a measann siad go mb’fhéidir nach mbeidís oiriúnach 

do shuíomh baile.1819 

 
Táthar ag insint d’fheighlithe leanaí gur cheart dóibh saoráid friothála a bheith acu, ach 
conas is féidir leat clúidín linbh a athrú agus súil a choimeád ar na leanaí eile atá faoi do 
chúram?  An dtéann siad go léir in éineacht leat? I measc na moltaí a bhí ann, moladh 
socrúchán atá glan agus oiriúnach, dála mata friothála gur féidir é a úsáid sa seomra 
céanna.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais na Gaillimhe).  

 
An fhéidearthacht go ndéanfar réidh leis an eisiamh maidir le cliabháin taistil; Cuireann sé 
teorainn leis an líon cliabhán gur féidir cur in aon seomra amháin, agus dá bhrí sin bíonn gá 
cliabháin a chur i seomraí ina bhfuil daoine muinteartha, rud nach bhfuil praiticiúil.  Tá 
tuiscint ann ar na fáthanna nach bhfuil cliabháin taistil oiriúnach ach dá mba rud é go 
gcuirfeadh na tuismitheoirí ar fáil iad agus mura n-úsáidfeadh ach a leanbh féin iad, 
d’fhéadfadh sé sin deireadh a chur leis an riosca den tras-éilliú agus an t-am glantacháin a 
laghdú.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Bhaile Átha Cliath Theas). 

 

Clárúchán agus Cigireacht le Tusla 

Léirítear i bhFíor 4 thíos go bhfuil tromlach ann as na freagróirí ar an suirbhé ar líne a 

aontaíonn nó a aontaíonn go láidir (51%, líonn = 215) gur cheart go gceanglófaí ar 

fheighlithe leanaí clárú le Tusla agus a bheith faoi réirna rialálaa agus na cigireachta.  

                                                      
18 Grúpaí Fócais: 3 cinn as 32 ceann.   
19 Suirbhé ar Líne: C5 - 1 fhreagra amháin as 195 ceann.  Grúpaí Fócais: 7 gcinn as 32 ceann.   
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Tugann aiseolas ó fheighlithe leanaí a chomhlánaigh an suirbhé ar líne le fios gurbh fhearr le 

roinnt feighlithe leanaí go mbunófaí cigireacht nua, leithleach ó Tusla, le haghaidh an 

chlárúcháin agus na cigireachta.20  Tá an dearcadh seo léirithe san aiseolas ó 7 ngrúpa fócais. 

 
B’fhearr le feighlithe leanaí comhlacht ar leith, éagsúil le Tusla, a bheith curtha ar bun a 
chláródh feighlithe leanaí agus a dhéanfadh cigireachtaí ar a gcuid seirbhísí feighlithe leanaí.  
(Aiseolas ó ghrúpa fócais Mhaigh Eo). 
 
Ní mór don chigireacht nua ar leith a bheith ann d’fheighlithe leanaí, a bheadh oiriúnach do 
shuíomh tí.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 
 
Foireann Cigireachta Feighlíochta Leanaí a bheith ar leith ón bhfoireann cigireachta 
réamhscoile agus oiliúint shonrach a bheith curtha orthu maidir leis an gcigireacht a 
dhéanamh ar an gcúram leanaí sa bhaile.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Ros Comáin). 

 

Bhí líon beag ann i measc na bhfreagraí ar an suirbhé ar líne inar moladh gur chóir go 

mbeadh taithí feighlíochta leanaí ag na daoine siúd a bheadh ag déanamh na cigireachta sa 

suíomh baile.21  Tá an dearcadh seo léirithe san aiseolas ó 10 ngrúpa fócais.  Tá sé tugtha le 

                                                      
20 Suirbhé ar Líne: C5 - 20 freagra as 195 ceann.   
21 Suirbhé ar Líne: C5 - 18 bhfreagra as 195 ceann.   
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Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread

Aontaím

Aontaím go láidir

An aontaíonn tú leis an moladh ceanglas a chur ar gach uile fheighlí leanaí íoctha nach bhfuil gaolta 
leis an leanbh agus a oibríonn ina dteach féin clárú le Tusla agus a bheith faoi réir na rialála agus na 

cigireachta? 

Fíor 4.  An aontaíonn tú leis an moladh ceanglas a chur ar gach uile fheighlí leanaí íoctha nach bhfuil gaolta leis an leanbh 
agus a oibríonn ina dteach féin clárú le Tusla agus a bheith faoi réir na rialála agus na cigireachta?  Freagra ar an suirbhé ar 
líne. 
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fios i roinnt freagraí gur chóir go mbeadh an chigireacht mar phróiseas tacaíochta.22 Tá an 

dearcadh seo léirithe san aiseolas ó 9 ngrúpa fócais freisin. Bhraith roinnt freagróirí gur chóir 

feighlithe leanaí a bheith curtha ar an eolas faoi chigireachtaí23 agus gur cheart go mbeadh 

teorainn ama le cigireachtaí de réir mar a oibríonn feighlithe leanaí ina n-aonar agus nach 

mór dóibh a bheith ar fáil chun freastal ar riachtanais na leanaí agus na ndaoine óga atá 

faoina gcúram.24 

 

Ba chóir go mbeadh cúlra san fheighlíocht leanaí ag an gcigire.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais 
Cheatharlach). 

 
Mar gheall ar a bheith i d’oibreoir aonair ag obair i gcuideachta le leanaí an-óga a mbíonn 
gá acu codladh, ar gá a gclúidín a athrú agus ar gá iad a bheathú go rialta, bheadh gá le 
fógra 2-3 lá agus am lena gcomhaontaítear chun iniúchadh den sórt sin a éascú.   Bhí sé an-
soiléir i measc na bhfeighlithe leanaí go gcaitheann siad go leor ama lasmuigh den bhaile, i.e. 
turais chuig an gclós súgartha, an síob scoile srl., agus go bhféadfadh nach mbeidís ar fáil le 
haghaidh cuairteanna gan réamhfhógra.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Bhaile Átha Cliath Theas). 
 
Dúirt na feighlithe leanaí go gceapann siad nach mór teorainneacha ama a bheith ann le 
haghaidh na gcigireachtaí mar gheall gurb oibrithe aonair atá i gceist an chuid is mó den am 
agus ní bheidh siad in ann ceisteanna an chigire srl. a fhreagairt agus b’fhéidir go mbeidís 
gafa leis na dualgais a bhaineann leis an gcúram leanaí atá orthu, nó le dualgais fágála nó 
bailiúcháin leanaí srl. (Aiseolas ó ghrúpa fócais Chathair Chorcaí). 

 
Ba cheart gurbh é a bheadh i gceist leis na cigireachtaí feighlíochta leanaí ná cuairteanna 
tacaíochta a thugann feighlithe leanaí a bhfuil taithí acu.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a 
thug Feighlí Leanaí). 
 
Cur chuige bunaithe ar láidreachtaí.  Súil a chaitheamh ar na rudaí a dhéanann feighlithe 
leanaí go maith paiteanta agus an méid a n-éiríonn leis faoi láthair. (Aiseolas ó ghrúpa fócais 
Chill Mhantáin). 

 
 

Bhí mionlach ann i measc na bhfreagróirí ar an díospóireacht bheartais oscailte agus sna 

haighneachtaí i scríbhinn a mheas gur rud dearfach é clárúchán le Tusla maidir le leanaí agus 

daoine óga a chosaint.25  

 
Tá an NDA ag cur fáilte roimh mholtaí atá sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht 
Leanaí go mbeidh sé mar riachtanas chun clárú le Tusla go ndéanfar grinnfhiosrúchán an 
Gharda Síochána ar gach aon fheighlí leanaí, agus go ndéantar grinnfhiosrúchán an Gharda 
Síochána ar gach aon duine fásta atá ina chónaí i dteach an fheighlí leanaí.  Molann an NDA 
go mb’fhéidir go mbeidh gá ann na riachtanais ghrinnfhiosrúcháin sin a leathnú amach ionas 
go gclúdófar leo daoine fásta a oibríonn i dteach an fheighlí leanaí, agus aon daoine fásta 

                                                      
22 Suirbhé ar Líne: C5 - 27 freagra as 195 ceann.   
23 Suirbhé ar Líne: C5 - 6 fhreagra as 195 ceann.  Grúpaí Fócais: 10 gcinn as 32 ceann.   
24 Grúpaí Fócais: 5 cinn as 32 ceann.   
25 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 
1 cheann amháin de 7 dtábla. 
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eile a d’fhéadfadh a bheith sa bhaile ar bhonn rialta.  (Aighneachtaí i Scríbhinn curtha isteach 
ag an Údarás Náisiúnta Míchumais). 

Athruithe Rialála agus Feighlithe Leanaí a Choinneáil 

Bhí líon beag freagróirí ar an bpróiseas comhairliúcháin a tharraing aird ar an gceist maidir le 

feighlithe leanaí reatha a choinneáil.26  Tá sé tugtha le fios i roinnt freagraí go bhféadfar go 

bhfuil roinnt feighlithe leanaí ag fágáil na hearnála mar gheall ar an gcostas agus an t-ualach 

oibre a d’fhéadfadh teacht isteach leis an rialáil, an clárúchán agus an chigireacht.  

 

Más rud é go bhfuil na ceangaltais rialála nó cháilíochta ródhian ar thuismitheoirí atá ag 
obair ina n-aonar i dteach an teaghlaigh, ní bheidh tuismitheoirí nua ag dul leis an ngairm, 
agus beidh na daoine a bhfuil níos mó taithí acu ag fágáil na gairme.  (Aighneacht i Scríbhinn 
curtha isteach ag duine aonair). 
 
Dúirt feighlithe leanaí gurbh fhéidir go mbeadh orthu an earnáil a fhágáil má thagann 
reachtaíocht dhocht isteach toisc nach mbeidh an maoiniú airgeadais ná na hacmhainní acu 
chun leanúint ar aghaidh. (Aiseolas ó ghrúpa fócais Chathair Chorcaí). 
 
Táimid ag obair inár dtithe féin agus nílimid ag iarraidh níos mó páipéarachais, rialacha agus 
rialachán a bheith le déanamh againn.  Is é an fáth a roghnaíonn tuismitheoirí dul le 
feighlithe leanaí ná toisc go bhfuil an tseirbhís curtha ar fáil i suíomh baile acu.  Mura 
ndéantar é gan dóthain machnaimh agus comhairliúcháin, b’fhéidir go dtarlódh sé go 
mbeidh feighlithe leanaí ag fágáil na gairme mar gheall ar an bPlean Gníomhaíochta.  
(Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 
 
Ní mór gach uile mhír a thugtar isteach a bheith oiriúnach don timpeallacht bhaile, mura 
ndéantar amhlaidh, rachaidh feighlithe leanaí as gnó.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug 
Feighlí Leanaí). 

  
Creidim go mbeidh níos mó feighlithe leanaí ag fágáil na gairme mar thoradh ar na 
rialacháin nua. Beidh cúram leanaí ag teastáil go géar ó thuismitheoir.  (Freagra ar an 
suirbhé ar líne a thug Tuismitheoir). 

 

Tuigim go bhfuil gá ann leis an réimse seo a rialáil ach tá imní orm go gcuirfear eagla ar go 
leor de na daoine seo, go háirithe daoine aosta, nach mbeidh ag iarraidh staidéar a 
dhéanamh.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Tuismitheoir). 

 
Bhí feighlí leanaí amháin ann a thug le tuiscint go bhféadfadh feighlithe leanaí aistriú chuig 
obair i dtithe teaghlaigh mar bhuimí chun na riachtanais rialála a sheachaint. 
 

Sílim, má dhéantar feighlithe leanaí a rialáil agus nach ndéantar amhlaidh le buime, tosóidh 
tuismitheoirí le buimí a úsáid agus b’fhéidir go smaoineodh go leor feighlithe leanaí ar a 
bheith ina mbuimí chun an rialáil a sheachaint.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí 
Leanaí). 

 

                                                      
26 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C19 - 16 fhreagra as 221 ceann.   
Grúpaí Fócais: 5 cinn as 32 ceann.   
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Tuairimí Tuismitheoirí ar Rialáil agus Cigireacht 

Easaontaíonn mionlach tuismitheoirí a d’fhreagair an suirbhé ar líne leis an moladh chun 

rialáil agus cigireacht a thabhairt isteach don earnáil bhaile.27   

 
Tógann rialacháin nua ón méid ama atá agat leis na leanaí agus cuireann siad am amú ar an 
maorlathas.  Tá go leor rialála ann cheana féin.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug 
Tuismitheoir). 
 
Caidreamh an-dlúth leis na tuismitheoirí atá i gceist leis an bhfeighlíocht leanaí i dteach an 
duine, de ghnáth, agus ní bheidh ach toradh amháin ag an iomarca rialála, agus is é sin 
méadú sa chostas do thuismitheoirí atá faoi bhrú cheana féin.  (Freagra ar an suirbhé ar líne 
a thug Tuismitheoir). 
 

 

Síleann roinnt tuismitheoirí nach bhfuil gá leis sin toisc go mbraitheann siad go ndearna siad 

cigireacht ar an tseirbhís feighlíochta leanaí sular roghnaigh siad an feighlí leanaí dá 

leanbh.28  

 
Sílim gur faoin tuismitheoir atá an rogha é sin a dhéanamh.  Ní bheidh tuismitheoir ag ligean 
dá leanbh dul isteach i dteach duine éigin gan é a sheiceáil roimh ré.  (Freagra ar an suirbhé 
ar líne a thug Tuismitheoir). 

 

Má tá tuismitheoirí sásta leis an bhfeighlí leanaí atá roghnaithe acu, is é sin an rud is 
tábhachtaí.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Tuismitheoir). 
 

Tá mionlach de na tuismitheoirí ann atá ag iarraidh níos mó tacaíochtaí a chur i bhfeidhm 

chun ligean do thuismitheoirí fanacht sa bhaile lena gcuid leanaí féin.29 

 
 Tá gá le plean gníomhaíochta a ligeann do thuismitheoirí cúram a thabhairt dá gcuid leanaí 
féin. Teastaíonn cúnamh airgeadais do mháithreacha / aithreacha a fhanann sa bhaile.  Is 
iad na tuismitheoirí na cúramóirí is fearr!  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Tuismitheoir). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 Suirbhé ar Líne: C5 - 8 bhfreagra as 195 ceann. 
28 Suirbhé ar Líne: C5 - 4 fhreagra as 195 ceann.  Suirbhé ar Líne: C19 - 11 fhreagra as 221 ceann. 
29 Suirbhé ar Líne: C19 - 5 fhreagra as 221 ceann. 
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Cáilíochtaí agus Oiliúint  

Moltar sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí trí chéim rialála a thabhairt 

isteach agus a chur i bhfeidhm san earnáil feighlíochta leanaí.  Céim ullmhúcháin atá 

beartaithe le bheith ar siúl ar feadh 2-3 bliana, céim aistrithe 3-5 bliana agus ansin an 

rialachán don earnáil a bheith curtha i bhfeidhm go huile is go hiomlán. 

 

An Chéim Aistrithe: Clárú le Tusla  

Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, lorgaíodh tuairimí freagróirí ar na riachtanais 

tosaigh oiliúna /cáilíochta gur cheart d’fheighlithe leanaí a shásamh sula gcláraíonn siad le 

Tusla den chéad uair ag tús na céime aistrithe.  Moltar sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um 

Fheighlíocht Leanaí go gceadófaí rannpháirtíocht dóibh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

má chomhlíontar na riachtanais seo. 

  

Moladh sna freagraí ar an suirbhé ar líne maidir le riachtanais tosaigh oiliúna /cáilíochta gur 

cheart a chomhlíonadh chun clárú le Tusla le linn na céime aistrithe, in ord minicíochta:  

- Garchabhair Phéidiatraice le haghaidh na feighlíochta leanaí30 

- Cosaint leanaí le haghaidh na feighlíochta leanaí31 

- Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána32 

 

Bhí na moltaí gur chóir go mbeadh deimhniú garchabhrach, 33oiliúint sa chosaint leanaí agus 
34grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána35 ag teastáil ó fheighlithe leanaí le sonrú sna freagraí 

ó na haighneachtaí i scríbhinn agus sna grúpaí fócais.   

 

Clár um Fheasacht ar Cháilíocht 

Moladh freisin go gcuirfí Clár creidiúnaithe um Fheasacht ar Cháilíocht (Quality Awareness 

Programme, QAP) i gcrích maidir le riachtanais tosaigh oiliúna /cáilíochta gur cheart a 

chomhlíonadh chun clárú le Tusla le linn na céime aistrithe.  Bhí sé sin le sonrú i bhfreagraí a 

tugadh ar an suirbhé ar líne agus i 9 gcinn de na grúpaí fócais36   

 

Clár Réamhchlárúcháin 

Moltar i roinnt freagraí samhail Réamhchlárúcháin a bheith ann ina dtugann feighlithe leanaí 

fógra go bhfuil sé ar intinn acu clárú le Tusla.37  Le linn na tréimhse seo, chuirfidís clár oiliúna 

                                                      
30 Suirbhé ar Líne: C16 - 137 as 331 freagra.   
31 Suirbhé ar Líne: C16 - 102 as 331 freagra.   
32 Suirbhé ar Líne: C16 - 100 as 331 freagra.   
33 Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 cinn as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 16 cinn as 32 ceann. 
34 Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 cinn as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 13 cinn as 32 ceann.   
35 Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 cinn as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 11 cheann as 32 ceann.   
36 Suirbhé ar Líne: C16 - 75 as 331 freagra.  Grúpaí Fócais: 10 gcinn as 32 ceann.    
37 Grúpaí Fócais: 3 cinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 3 cinn de 7 tábla.   
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i gcrích lena n-áireofaí, mar shampla, oiliúint um chosaint leanaí, garchabhair phéidiatraice, 

grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus oiliúint um shábháilteacht ó dhóiteán.   

 
Moladh samhail nua de chlár réamhchlárúcháin.  (Aiseolas maidir leis an díospóireacht 
bheartais oscailte). 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

Mhol líon beag freagróirí clár um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) agus mhol 3 ghrúpa 

fócais go gcuirfí oiliúint i gcrích maidir le gnó a bhunú.38 

 

Ba mhaith leo CPD leanúnach i stíl cheardlainne nó r-Fhoghlama, le bheith feasach ar an 
eolas is nua maidir leis an athrú.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Lú). 

 

Dámhachtainí faoi Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 4 

Tugann roinnt freagraí ar an suirbhé ar líne le tuiscint gur chóir go mbeadh dámhachtain 

Leibhéal 4 de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (Quality and Qualification 

Ireland, QQI) bainte amach ag feighlithe leanaí le bheith in ann clárú le Tusla.39   

 

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 

Moladh i roinnt de na freagraí leis an suirbhé ar líne gur cheart do gach uile fheighlí leanaí 

mórdhámhachtan QQI Leibhéal 5 a bheith bainte amach acu in Oideachas agus Cúram na 

Luath-Óige (Early Childhood Education and Care, ECEC)40 le bheith in ann clárú le Tusla.  I 

measc moltaí eile a bhain leis na riachtanais le haghaidh an aistrithe, moladh gur cheart 

mórdhámhachtan QQI Leibhéal 5 a bheith bainte amach acu i gcúrsa a bhaineann leis an 

bhFeighlíocht Leanaí go sonrach41. 

 

Miondámhachtain QQI Leibhéal 5 

Mhol mionlach de na freagróirí gur cheart d’fheighlithe leanaí miondámhachtain QQI 

Leibhéal 5 a chríochnú san fheighlíocht leanaí le clárú le Tusla le linn na céime aistrithe.42   

 

Suirbhé ar Líne 
Cuireadh 331 freagra oscailte san iomlán isteach sa suirbhé ar líne agus riachtanas oiliúna / 

cáilíochta molta chun clárú le Tusla sa chéim aistrithe iontu. Tháinig 63% (líon = 208) díobh 

                                                      
38 Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 
dtábla.  
39 Suirbhé ar Líne: C16 - 32 freagra as 331 ceann. 
40 Suirbhé ar Líne: C7 - 91 freagra as 331 ceann. 
41 Grúpaí Fócais: 1 cheann amháin as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann 
de 7 dtábla.  
42 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C7 - 20 freagra as 331 ceann.  Grúpaí 
Fócais: 2 cheann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 3 cinn de 7 tábla.   
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seo ó fheighlithe leanaí, tháinig 25% (líon = 83) ó thuismitheoirí agus 12% (líon = 40) ó 

fhreagróirí eile.  

Is é an moladh is coitianta a dhéanann tuismitheoirí ná go mbeadh mórdhámhachtain QQI 

Leibhéal 5 san ECEC bainte amach ag na feighlithe leanaí.43  Ba é an freagra ba choitianta ó 

fhreagróirí eile ná go mbeadh mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 bainte amach acu san 

ECEC.44 

An Chéim Idirthréimhseach: Clárú le Tusla a Choimeád  

Moladh roinnt riachtanais oiliúna /cáilíochta sa phróiseas comhairliúcháin a bheadh ag 

teastáil chun clárú le Tusla a choimeád le linn na céime aistrithe. 

 

Mhol mionlach de na grúpaí fócais gur chóir go mbeadh gá le grinnfhiosrúchán an Gharda 

Síochána45, le hoiliúint um chosaint leanaí46 agus le hoiliúint garchabhrach47 le bheith i 

leanúint de bheith cláraithe le Tusla sa chéim aistrithe. 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

Moladh i mionlach de na freagraí ón díospóireacht bheartais oscailte agus ó ghrúpaí fócais 

gur chóir d’fheighlithe leanaí clár CPD a chríochnú le bheith in ann leanúint de bheith 

cláraithe le Tusla.48   

 

Dámhachtain faoi Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 

Mhol líon beag freagróirí49 gur cheart mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 san fheighlíocht 

leanaí a bheith bainte amach agat ionas go mbeifeá in ann clárú le Tusla a choinneáil le linn 

na céime aistrithe.  In aon aighneacht amháin, moladh gur chóir d’fheighlithe leanaí atá ag 

oibriú le leanaí idir 0-6 bliana d’aois fianaise a sholáthar maidir le hoiliúint bhreise atá 

faighte acu i dtreo dámhachtain iomlán QQI Leibhéal 5 a bhaint amach le linn na céime 

aistrithe.  

 

Miondámhachtain QQI Leibhéal 5 

Bhí ceithre ghrúpa fócais ann inar moladh gur cheart miondámhachtain QQI Leibhéal 5 san 

fheighlíocht leanaí a chríochnú le linn na céime aistrithe.   

 

                                                      
43 Suirbhé ar Líne: C7 - 21 freagra tuismitheora as 83 ceann. 
44 Suirbhé ar Líne: C7 - 17 bhfreagra eile as 40 ceann. 
45 Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann. 
46 Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann. 
47 Grúpaí Fócais: 3 cinn as 32 ceann. 
48 Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 
dtábla.   
49 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 6 cinn as 32 ceann. 
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Cur chun feidhme iomlán na Rialála 

Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, lorgaíodh tuairimí freagróirí ar na riachtanais 

iomlána oiliúna/cháilíochta gur cheart a bheith ag feighlithe leanaí le bheith in ann leanúint 

le bheith cláraithe le Tusla ag deireadh na céime aistrithe ag an tráth a iontrálann siad an 

chéim iomlán dheiridh um chur i bhfeidhm.  Ní raibh aon tuairim thromlaigh sna freagraí ar 

an bpróiseas comhairliúcháin maidir le riachtanais oiliúna agus cháilíochta ag céim um chur i 

bhfeidhm iomlán na rialála ag deireadh na céime aistrithe.   

 

Thug mionlach de na freagróirí ar an gcomhairliúchán le fios gur chóir go mbeadh sé de 

cheangal ar fheighlithe leanaí críochnú d’fhonn fanacht cláraithe le Tusla ag deireadh na 

céime aistrithe: 

- garchabhair phéidiatraice,50 

- oiliúint um chosaint leanaí51, 

- Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána52. 

 

Clár um Fheasacht ar Cháilíocht (an QAP) 

Bhí líon beag freagróirí ann a mhol an QAP a bheith curtha i gcrích le linn an phróisis 

chomhairliúcháin.53 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

Mhol líon beag freagróirí clár CPD mar riachtanas oiliúna a luaithe is atá na riachtanais 

rialála iomlána i bhfeidhm.54   

 

Ba cheart go mbeadh ceanglas leanúnach ann chun líon socraithe cúrsaí ábhartha 
feighlíochta leanaí ar an Satharn nó um thráthnóna a chur ar siúl gach uile bhliain i réimsí 
dála na bainistíochta iompraíochta, an súgradh amuigh faoin spéir, an súgradh tríd an gceol, 
na healaíona agus na ceardaíochta, seirbhís tar éis na scoile, gníomhaíochtaí coirp do leanaí, 
súgradh samhlaíochta, sábháilteacht bia, srl.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí 
Leanaí). 

 

Dámhachtain faoi Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 

                                                      
50 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 32 freagra as 317 ceann. Grúpaí Fócais: 
19 gcinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 dtábla. 
51 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 20 freagra as 317 ceann.  Grúpaí Fócais: 
15 cinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 dtábla.   
52 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 16 fhreagra as 317 ceann.  Grúpaí 
Fócais: 10 gcinn as 32 ceann.   
53 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 6 fhreagra as 317 ceann.  Grúpaí Fócais: 
12 cheann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 1 cheann amháin de 7 dtábla.  
54 Aighneacht i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 11 fhreagra as 317 ceann.  Grúpaí 
Fócais: 3 cinn as 32 ceann.   
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55Moltar i mionlach de na freagraí gur chóir go mbeadh mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 

críochnaithe ag feighlithe leanaí san ECEC56 agus bhí mionlach eile ann a mhol 

mórdhámhachtan QQI leibhéal 5 a bheith bainte amach acu i gcúrsa a bhaineann leis an 

bhFeighlíocht Leanaí go sonrach.  

  

Miondámhachtain QQI Leibhéal 5 
57Moltar freisin i mionlach de na freagraí gur chóir go mbeadh mórdhámhachtain QQI 

Leibhéal 5 críochnaithe ag feighlithe leanaí agus bhí dhá mholadh ann go gcuimseofar leis an 

oiliúint cúram leanaí ar aois scoile (SAC). 

 

Measadh in dhá aighneacht gur chóir go mbeadh oiliúint riachtanach QQI go léir ag baint go 

sonrach leis an bhfeighlíocht leanaí.  Mhol aighneacht amháin gur cheart dámhachtainí a 

aistriú ar fud timpeallachtaí baile agus ionadbhunaithe araon.   

 

Riachtanas Oiliúna QQI ar Bith  

Cuireadh in iúl i bhfreagraí ó 2 aighneacht i scríbhinn agus in 2 ghrúpa fócais nár cheart go 

mbeadh aon riachtanas éigeantach ann chun oiliúint ar leibhéal QQI a chríochnú ag deireadh 

na céime aistrithe. 

 
Beidh an riachtanas mórdhámhachtain a bhaint amach in ECEC ar leibhéal 5 QQI ina 
bhacainn ar an gclárúchán agus an rialáil d’fheighlithe leanaí.  Bheadh sé níos tairbhiúla do 
leanaí agus don fheighlíocht leanaí oiliúint shaincheaptha a chruthú, lena dtacaíonn CPD.  
(Aighneacht i Scríbhinn curtha isteach ag Feighlíocht Leanaí Éireann). 

 

Suirbhé ar Líne 
Cuireadh 317 freagra san iomlán isteach ar an suirbhé ar líne maidir leis na ceanglais chun 

clárú le Tusla ag deireadh na céime aistrithe, tháinig 64% (líon = 203) díobh sin ó fheighlithe 

leanaí, tháinig 24% (líon = 75) uathu ó thuismitheoirí agus 12% (líon = 39) ó fhreagróirí eile.     

Agus athbhreithniú á dhéanamh acu ar fhreagairtí tuismitheoirí, is é an moladh is coitianta 

go mbeadh mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 in ECEC bainte amach.58  Is é an chéad 

mholadh eile ba choitianta a fuarthas ó thuismitheoirí ná gan aon riachtanais cháilíochta nó 

oiliúna a bheith le sásamh ag feighlithe leanaí.59  Ba é an freagra ba choitianta a fuarthas ó 

na freagróirí eile ná Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 in ECEC.60  Ba é an freagra ba 

                                                      
55 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 89 bhfreagra as 317 gcinn.  An 
Díospóireacht ar an mBeartas Oscailte: Pléite aon uair amháin sna nótaí.  Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 
ceann.   
56 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 20 freagra as 317 gcinn.  An 
Díospóireacht ar an mBeartas Oscailte: Pléite faoi dhó sna nótaí.  Grúpaí Fócais: 4 cinn as 32 ceann.   
57 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: C8 - 10 bhfreagra as 317 gcinn.  Grúpaí 
Fócais: 3 cinn as 32 ceann.   
58 Suirbhé ar Líne: C8 - 14 fhreagra tuismitheora as 75 ceann. 
59 Suirbhé ar Líne: C8 - 13 fhreagra tuismitheora as 75 ceann. 
60 Suirbhé ar Líne: C8 - 11 fhreagra Eile as 39 ceann. 
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choitianta a fuarthas ó fheighlithe leanaí ná Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 in ECEC 

freisin.61 

Clárú le Tusla a Choinneáil 

Sa phróiseas comhairliúcháin, moladh roinnt riachtanais oiliúna/cháilíochta a bheith ann 

chun clárú le Tusla a choinneáil le linn thréimhse um chur i bhfeidhm iomlán na rialála. 

 

Mhol freagróirí in 10 gcinn de na grúpaí fócais nach mór cúrsa garchabhrach péidiatraice a 

chríochnú. 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

Mhol líon beag freagróirí gur cheart clár CPD a chríochnú chun clárú le Tusla a choinneáil le 

himeacht ama chomh luath is atá tús curtha leis an rialáil a chur i bhfeidhm go hiomlán.62 

 

Dámhachtain faoi Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 

Mhol líon beag freagróirí gur cheart mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 sa fheighlíocht leanaí 

a bheith bainte amach agat ionas go mbeifeá in ann clárú le Tusla a choinneáil le himeacht 

ama.63 

 

In aon aighneacht i scríbhinn amháin agus in 2 ghrúpa fócais, cuireadh in iúl nár cheart go 

mbeadh aon ghá le hoiliúint nó le cáilíochtaí ann le bheith in ann clárú le Tusla a choinneáil. 

 

An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

Mhol freagróirí roinnt critéar nach mór d’fheighlithe leanaí a chomhlíonadh le bheith in ann 

rochtain a fháil ar an NCS. 

 

Mhol mionlach de na freagróirí gur cheart don fheighlí leanaí grinnfhiosrúchán an Gharda 

Síochána a fháil,64 agus cúrsa iomlán sa gharchabhair phéidiatraice a chríochnú chomh 

maith65, le bheith incháilithe chun páirt a ghlacadh san NCS.   

 

                                                      
61 Suirbhé ar Líne: C8 - 64 freagra as 203 ceann. 
62 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 12 cheann as 32 ceann.   
63 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 6 cinn as 32 ceann.   
64 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann.   
65 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn. Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann.  An 
Díospóireacht ar an mBeartas Oscailte: Pléite sna nótaí in 1 cheann de 7 dtábla. 
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Clár um Fheasacht ar Cháilíocht 

Tugtar le fios i líon beag de na freagraí ó na haighneachtaí i scríbhinn agus ó na grúpaí fócais 

gur chóir d’fheighlithe leanaí a bheith incháilithe chun dul isteach san NCS nuair atá QAP66 

críochnaithe acu. 

 

Dámhachtain faoi Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 5 

Moltar freisin i mionlach de na freagraí gur chóir go mbeadh mórdhámhachtain QQI 

Leibhéal 5 críochnaithe ag feighlithe leanaí.67   

 

Moltaí Eile 

Moladh in dhá fhreagra suirbhé ar líne go dtabharfaí isteach an tionscadal Child in Mind, atá 

maoinithe ag an Eoraip, d’fheighlithe leanaí.  Tugann an cúrsa Child in Mind deis 

d’fhoghlaimeoirí dearcthaí teoiriciúla bunriachtanacha agus scileanna praiticiúla a fháil; 

cuirtear coincheapa agus smaointe bunriachtanacha in iúl don fhoghlaimeoir in ábhar an 

chúrsa. Tá an clár dírithe ar an bhfoghlaim bunaithe ar an súgradh agus tugtar eolas 

úsáideach ann don fhoghlaimeoir chun gníomhaíochtaí foghlama le déanamh sa bhaile a 

éascú.  In aon fhreagra amháin, moladh go bhféadfadh sé seo a bheith ina réamhriachtanas 

d’fheighlithe leanaí a chláraíonn leis an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí ag tús na céime 

aistrithe.    

Iontrálaithe Nua a i ndiaidh na Tréimhse Aistrithe 

Tá sé léirithe i bhFíor 5 thíos go n-aontaíonn, nó go n-aontaíonn go láidir 45% (líon = 156) de 

na freagróirí leis gur chóir go mbeadh na riachtanais cáilíochta céimnithe le sásamh ag 

feighlithe leanaí nua i gcónaí chun iontrálaithe nua a éascú chun teacht isteach san earnáil.  

Ina choinne sin, easaontaíonn, nó easaontaíonn 43% (líon = 151) de na freagróirí go láidir 

leis an moladh sin.   

 

 

 

                                                      
66 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 4 cinn as 32 ceann.   
67An Díospóireacht ar an mBeartas Oscailte: Pléite sna nótaí in 1 cheann de 7 dtábla.  Grúpaí Fócais: 4 cinn as 
32 ceann.     

http://www.childinmind-project.eu/
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Bhí easpa comhaontais ann chomh maith sna freagraí ó na 3 shnáithe eile den phróiseas 

comhairliúcháin.  Bhraith roinnt freagróirí gur cheart d’aon iontrálaithe nua san earnáil 

feighlíochta leanaí aon riachtanais cháilíochta agus oiliúna a chomhlíonadh sula gcláraíonn 

siad le Tusla.68  Mar sin féin, tugtar le fios i mionlach de na freagraí ón díospóireacht 

bheartais oscailte agus ó ghrúpaí fócais gur chóir cur chuige céimnithe a sholáthar do na 

feighlithe leanaí nua chun ligean dóibh aistriú chun obair san fheighlíocht leanaí.69  

 

Rinne na freagróirí sin a d’aontaigh gur chóir go mbeadh riachtanas cáilíochta céimnithe le 

sásamh ag feighlithe leanaí nua i gcónaí roinnt moltaí maidir le tréimhse ama molta chun na 

riachtanais cháilíochta go léir a bhaint amach.  Idirthréimhse 2 bhliain a bhí i gceist leis an 

                                                      
68 Aighneacht i Scríbhinn: 1 cheann amháin as 14 cinn.  Grúpaí Fócais: 9 gcinn as 32 ceann.  Díospóireacht 
Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 3 cinn de 7 tábla. 
69Grúpaí Fócais: 7 gcinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 2 cheann de 7 
dtábla.   
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Easaontaím go láidir

Easaontaím

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread

Aontaím

Aontaím go láidir

An aontaíonn tú leis an moladh gur chóir go mbeadh riachtanas cáilíochta céimnithe le sásamh ag 

feighlithe leanaí nua i gcónaí (fiú tar éis dheireadh na céime aistrithe) (agus oiliúint tosaigh ag 

teastáil sula gcláraítear le Tusla iad agus go mbíonn tréimhse ama ann ansin chun an cháilíocht 

iomlán atá ag teastáil a bhaint amach), chun cuidiú leis na hiontrálaithe nua agus chun tacú le 

feighlithe leanaí an geilleagar neamhfhoirmiúil a fhágáil ar bhealach forásach chun forbairt 

ghairmiúil a fháil? 

 

Fíor 5.  An aontaíonn tú leis an moladh gur chóir go mbeadh riachtanas cáilíochta céimnithe le sásamh ag feighlithe 
leanaí nua i gcónaí (fiú tar éis dheireadh na céime aistrithe) (agus oiliúint tosaigh ag teastáil sula gcláraítear le Tusla iad 
agus go mbíonn tréimhse ama ann ansin chun an cháilíocht iomlán atá ag teastáil a bhaint amach), chun cuidiú leis na 
hiontrálaithe nua agus chun tacú le feighlithe leanaí an geilleagar neamhfhoirmiúil a fhágáil ar bhealach forásach chun 
forbairt ghairmiúil a fháil?  Freagra ar an suirbhé ar líne. 
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meántréimhse ama a bhí molta sa suirbhé ar líne, agus moladh an tréimhse chéanna i líon 

beag de na grúpaí fócais.70  Bhí líon beag freagróirí a mhol tréimhse 5 bliana mar thréimhse 

oiriúnach chun na riachtanais cháilíochta go léir a bhaint amach.  

 

Ceannasaí Líonraí 

Moltar sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí go dtabharfaí isteach 

líonraí áitiúla d’fhoirne d’fheighlithe leanaí arna reáchtáil ag ceannairí líonra cáilithe.  

Fiafraíodh d’fhreagróirí an tsuirbhé ar líne cad iad na cáilíochtaí /an taithí ba cheart a bheith 

ag teastáil chun a bheith i do cheannaire líonra feighlíochta leanaí.  

Tá na freagraí sin leagtha amach thíos in ord minicíochta: 

- Oiliúint sa mheantóireacht agus sa cheannaireacht,71  

- Oiliúint i scileanna IT72, 

- Cosaint leanaí73,  

- Pleanáil imeachtaí74. 

 

Bhí mionlach ann i measc na bhfreagraí ar an suirbhé ar líne inar moladh gur chóir go 

mbeadh taithí feighlíochta leanaí ag na ceannairí líonra.75  Moladh chomh maith, ina dhiaidh 

sin, gur cheart riachtanas níos ginearálta a bheith ann taithí a bheith ag na ceannairí ar an 

bhfoghlaim agus cúram na luath-óige.76   

 

Chomh maith leis sin, cuireadh in iúl in dhá aighneacht i scríbhinn gur chóir go mbeadh 

oiliúint ag ceannairí líonra i scileanna meantóireachta agus ceannaireachta, sa chosaint 

leanaí, i scileanna IT agus sa phleanáil imeachtaí agus i gceann amháin de na haighneachtaí 

sin, tugadh le fios nach mór taithí a bheith acu san fheighlíocht leanaí. 

 

Dámhachtain faoi Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

Moladh roinnt dámhachtainí ar leibhéal QQI le bheith mar riachtanas do cheannairí líonra 

feighlíochta leanaí. 

  

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 6 

Is é Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 6 an dámhachtain QQI is coitianta a bhí molta ag na 

freagróirí mar an ghné cháilíochta/thaithí ba chóir a bheith ag teastáil chun a bheith i do 

cheannaire líonra feighlíochta leanaí.77 

                                                      
70 Suirbhé ar Líne: C16 - 244 freagra.  Grúpaí Fócais: 6 cinn as 32 ceann.   
71 Suirbhé ar Líne: C16 - 50 freagra as 279 ceann.   
72 Suirbhé ar Líne: C16 - 35 freagra as 279 ceann.   
73 Suirbhé ar Líne: C16 - 35 freagra as 279 ceann.   
74 Suirbhé ar Líne: C16 - 29 freagra as 279 ceann.   
75 Suirbhé ar Líne: C16 - 85 freagra as 279 ceann.  
76 Suirbhé ar Líne: C16 - 34 freagra as 279 ceann. 
77 Suirbhé ar Líne: C16 - 42 freagra as 279 ceann. 
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Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 7 

Ba é an chéad mholadh eile ba choitianta ina dhiaidh sin ná dámhachtain QQI Leibhéal 7 a 

bheith bainte amach ag ceannairí líonra feighlíochta leanaí.78 

 

Mórdhámhachtain QQI Leibhéal 8 

Bhí líon beag freagróirí ann a mhol mórdhámhachtain QQI Leibhéal 879 mar riachtanas 

cáilíochta do cheannairí líonra. 

 

Suirbhé ar Líne 

Cuireadh 279 freagra san iomlán isteach ar an suirbhé ar líne maidir leis an gcáilíocht/an 

taithí a theastaíonn le bheith i do cheannaire líonra, tháinig 65% (líon = 180) díobh ó 

fheighlithe leanaí, 23% (líon = 63) díobh ó thuismitheoirí agus 12% (líon = 39) díobh ó 

fhreagróirí eile.    Agus athbhreithniú á dhéanamh ar fhreagairtí na dtuismitheoirí, is é an 

moladh is mó a fuarthas iontu ná gur cheart go mbeadh dámhachtain QQI Leibhéal 7 bainte 

amach ag na ceannairí líonra.80  Ba é an freagra ba choitianta a fuarthas ó fhreagróirí eile ná 

dámhachtain QQI Leibhéal 8 a bheith bainte amach acu.81  

 

Aitheantas Réamhfhoghlama 

Lorgaíodh i líon beag de na freagraí82 go mbeadh córas aitheantais réamhfhoghlama 

(recognition of prior learning, RPL) curtha i bhfeidhm ina dtugtar aitheantas don oiliúint 

agus don taithí san fheighlíocht leanaí a bheadh ag an duine cheana féin.  In aighneacht i 

scríbhinn amháin, moladh go dtabharfar aird ar thionscnamh Rialtas Fhlóndras chun tacú le 

cúramóirí lae teaghlaigh neamhcháilithe trí mheantóir a sholáthar a chóitseálann iad agus a 

thacaíonn leo sraith cáilíochtaí sainoiriúnaithe lena n-áirítear an RPL a bhaint amach.   

Tá nithe le foghlaim againn in Éirinn ón méid atá déanta ag Rialtas Fhlóndras, atá ag 
infheistiú faoi láthair sa tacaíocht agus i bhforbairt ghairmiúil do chúramóirí lae teaghlaigh. 
Faoi 2024, ba cheart go mbeadh cáilíocht d’oibrí cúraim leanaí bainte amach ag gach 
cúramóir lae teaghlaigh. San idirlinn, beidh meantóir ag tabhairt tacaíochta do na cúramóirí 
lae teaghlaigh (gan cháilíocht), a dhéanann iad a oiliúint agus a thugann tacaíocht dóibh 
chun sraith cháilíochtaí sainoiriúnaithe a bhaint amach, agus oiliúint atá faighte acu roimh ré 
curtha san áireamh leis.  (Aighneacht i Scríbhinn curtha isteach ag Luath-Óige Éireann) 

 

                                                      
78 Suirbhé ar Líne: C16 - 24 freagra as 279 ceann. 
79 Suirbhé ar Líne: C16 - 22 fhreagra as 279 ceann. 
80 Suirbhé ar Líne: C16 - 12 fhreagra tuismitheora as 63 ceann. 
81 Suirbhé ar Líne: C16 - 8 bhfreagra eile as 36 ceann. 
82 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Grúpa Fócais: 6 cinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais 
Oscailte: Pléite sna nótaí in 5 cinn de 7 dtábla.  
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Formáid na hOiliúna 

Tá sé tugtha le fios i bhfreagraí atá le fáil sna haighneachtaí i scríbhinn, sa díospóireacht 

bheartais oscailte agus i ngrúpaí fócais83 gur bhraith cuid de na freagróirí gur chóir aon 

oiliúint a theastaíonn ó fheighlithe leanaí a sholáthar ar shamhail ar líne nó chumaiscthe atá 

inrochtana go forleathan agus gur chóir go mbeadh an oiliúint sin ar siúl um thráthnóna nó 

ag an deireadh seachtaine toisc go n-oibríonn feighlithe leanaí uaireanta fada i rith na 

seachtaine oibre.   

 
Rinneadh suntas dó go raibh tábhacht i gceist le struchtúr an mhodha ina ndéantar an 
oiliúint shainoiriúnaithe um fheighlíocht leanaí a chur ar fáil. Bhí gach aon duine ar aon 
intinn go mbeifear in ann glacadh le samhail cosúil leis an gclár LINC, a bhfuil méid teoranta 
riachtanas aige sa seomra ranga (agus riachtanais taistil dá bharr) agus a bhfuil cuid 
shuntasach de ar líne.  (Aiseolas ó ghrúpa fócais Chill Chainnigh). 

 

Dúirt siad go rachadh sé chun sochair dóibh, mar gheall ar na huaireanta oibre fada atá acu, 
an rogha a bheith ann an oiliúint a fháil sa seomra ranga agus ar líne araon.  (Aiseolas ó 
ghrúpa fócais Chathair Chorcaí). 

 

 

Tugadh le fios i líon beag de na freagraí go bhfuil an ghné shocrúcháin oibre de 

dhámhachtainí QQI áisiúil d’fheighlithe leanaí toisc nach féidir leo am saor a thógáil i rith na 

seachtaine oibre.84  

 
Ní féidir le feighlithe leanaí am saor a thógáil don mhodúl taithí oibre.  (Aiseolas ó ghrúpa 
fócais Chathair Bhaile Átha Cliath).  

 

Oiliúint um Chosaint Leanaí 

Thug sampla amháin d'aiseolas ag an díospóireacht bheartais oscailte le fios gur chóir an 

dlúthchaidreamh atá ann idir feighlithe leanaí agus teaghlaigh a bheith curtha san oiliúint 

um chosaint leanaí amach anseo toisc go bhféadfadh dúshláin a bheith ann maidir le 

hábhair imní sábháilteachta leanaí a thuairisciú. 

 

Mheasamar nach mór dó a bheith curtha san áireamh san oiliúint um chosaint leanaí 
d’fheighlithe leanaí go bhféadfadh aon teaghlach amháin a bheith ina bhfostóir aonair ar 
fheighlí leanaí i roinnt cásanna, agus go bhféadfadh an feighlí leanaí sin oibriú go dlúth leis 
an teaghlach sin agus go bhféadfadh sé a bheith deacair nó dúshlánach don fheighlí leanaí 
tuairisciú nó aon chinntí a dhéanamh maidir le hábhair imní sa teaghlach dá bharr, mar 
gheall ar na dlúthnaisc phearsanta nó airgeadais a d’fhéadfaí a fhorbairt.  Creidimid nach 
mór don oiliúint agus don tacaíocht a chuirtear ar fáil d’Fheighlithe Leanaí maidir le cosaint 

                                                      
83 Aighneacht i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Grúpa Fócais: 9 gcinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais 
Oscailte: Pléite sna nótaí in 1 cheann de 7 dtábla.  
84 Grúpa Fócais: 2 cheann as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 1 cheann de 7 
dtábla.   
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leanaí a chinntiú go gcuirtear san áireamh an chaoi a bhfuil na caidrimh idir teaghlaigh agus 
Feighlithe Leanaí an-difriúil ón gcaidreamh idir teaghlaigh agus seirbhísí cúraim leanaí 
ionadbhunaithe.  (Aiseolas maidir leis an díospóireacht bheartais oscailte). 

 

Marthanú 

Tugadh le fios i bhfreagraí ó líon beag de na grúpaí fócais gur cheart comhaontú 

marthanaithe a bheith i bhfeidhm a ligfeadh do na feighlithe leanaí sin atá ag druidim leis an 

aois scoir a bheith díolmhaithe ó aon riachtanais oiliúna nó cháilíochta chun comhlíonadh 

rialála a shásamh.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
85 Grúpa Fócais: 6 cinn as 32 ceann.   
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Tacaíochtaí Cáilíochta 

Léirítear i bhFíor 6 thíos go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn 63% (líonn = 210) de na freagróirí 

go láidir leis an suirbhé ar líne gur chóir an raon iomlán de thacaíochtaí cáilíochta atá ar fáil 

d’fhoghlaim agus cúram na luath-óige agus cúram leanaí ar aois scoile a bheith curtha ar fáil 

d’fheighlithe leanaí.  Bhí an freagra seo le brath sna haighneachtaí i scríbhinn agus sna nótaí 

ar an díospóireacht bheartais oscailte freisin.86 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
86 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 5 cinn 
de 7 dtábla. 
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Hundreds

An aontaíonn tú leis an moladh an raon iomlán tacaíochtaí ard-chaighdeáin atá ar fáil le 

haghaidh fhoghlaim agus chúram na luath-óige agus cúram leanaí ar aois scoile a chur ar fáil 

d’fheighlithe leanaí? 

 

Fíor 6.  An aontaíonn tú leis an moladh an raon iomlán tacaíochtaí ardchaighdeáin atá ar fáil le haghaidh fhoghlaim agus 
chúram na luath-óige agus cúram leanaí ar aois scoile a chur ar fáil d’fheighlithe leanaí? Freagra ar an suirbhé ar líne. 
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Léirítear i bhFíor 7 thíos go gcreideann 54% (líon = 149) de na freagróirí ar an suirbhé ar líne 

go bhfuil tacaíochtaí cáilíochta ann nach ndéantar tagairt dóibh sa Dréachtphlean 

Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí a bheith luachmhar d’fheighlithe leanaí agus do 

leanaí araon. 

 
 

 

 

 

Chuir freagróirí a d’aontaigh leis an gceist seo moltaí maidir le tacaíochtaí cáilíochta 

d’fheighlithe leanaí amach anseo.   

Tá na freagraí sin leagtha amach anseo thíos in ord minicíochta:  

- líonraí áitiúla feighlíochta leanaí,87  

- tacaíochtaí atá ar fáil um thráthnóna nó ag an deireadh seachtaine,88  

- oiliúint chuí fhóirdheonaithe d’fheighlithe leanaí,89  

- tacaíochtaí meantóireachta arna soláthar ag feighlithe leanaí a bhfuil taithí acu,90  

- leabharlanna leabhar nó trealaimh,91  

                                                      
87 Suirbhé ar Líne: 51 freagra as 139 ceann.   
88 Suirbhé ar Líne: 48 freagra as 139 ceann.   
89 Suirbhé ar Líne: 43 freagra as 139 ceann.   
90 Suirbhé ar Líne: 37 freagra as 139 ceann.   
91 Suirbhé ar Líne: 30 freagra as 139 ceann.   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Níl

Tá

An bhfuil tacaíochtaí ardchaighdeáin ann don fheighlíocht leanaí nach ndéantar tagairt dóibh 

sa Dréachtphlean Gníomhaíochta a mheasfá iad a bheith luachmhar d’fheighlithe leanaí agus 

do leanaí araon? 

 

Fíor 7. An bhfuil tacaíochtaí ardchaighdeáin ann don fheighlíocht leanaí nach ndéantar tagairt dóibh sa Dréachtphlean 
Gníomhaíochta a mheasfá iad a bheith luachmhar d’fheighlithe leanaí agus do leanaí araon?  Freagra ar an suirbhé ar líne. 
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- comhlacht náisiúnta feighlíochta leanaí a bhfuil acmhainní cuí aige chun tacú le 

feighlithe leanaí92  

- maoiniú chun oiliúint atá oiriúnach don fheighlíocht leanaí a fhorbairt.93 

 

I measc na moltaí eile is coitianta, moltar tacaíochtaí a chur ar fáil do leanaí a bhfuil 

riachtanais bhreise acu, tacaíochtaí gnó agus tacaíochtaí a sholáthraíonn Oifigigh 

Chomhairleacha um Fheighlíocht Leanaí.  Tá mionsonraí fúthu le fáil ag seo thíos. 

 

Leanaí a bhfuil Riachtanais Bhreise acu 

Tá mionlach de na freagraí94 inar moladh gur chóir go mbeadh cúnamh maidir le tacú le 

leanaí le riachtanais bhreise ar fáil d’fheighlithe leanaí, lena n-áirítear tacaíochtaí AIM.  

 

Is iad na feighlithe leanaí daoine gairmiúla atá ag tabhairt aire do leanaí le riachtanais 
bhreise, den chuid is mó. Is féidir leo suíomh an-bheag a thairiscint atá áisiúil do leanbh le 
riachtanais tacaíochta bhreise an cúram a theastaíonn uathu a fháil.  (Freagra ar an suirbhé 
ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 

Rachaidh sé chun leasa na leanaí agus a dteaghlaigh teacht a bheith acu ar thacaíocht ó 
Shaineolaithe Luathbhlianta AIM agus d’fhéadfadh sé cur le hinfhaighteacht na dtacaíochtaí 
sin a leathnú amach ar leibhéal áitiúil.  (Aighneacht i scríbhinn curtha isteach ag Tús Níos 
Fearr (Better Start)). 

 

Cuireadh imní in iúl in dhá aighneacht i scríbhinn agus sampla amháin d'aiseolas ón 

díospóireacht bheartais oscailte maidir leis an sainmhíniú ar an bhfeighlíocht leanaí atá sa 

Dréachtphlean Gníomhaíochta, nach gclúdaíonn iad siúd atá ag oibriú i dteach an linbh.  

Thug cuid de na freagróirí faoi deara go bhféadfadh go mbeadh sé riachtanach, ar 

chúiseanna praiticiúla, go mbeadh leanaí faoi mhíchumas ag fáil cúraim ina dteach féin.  De 

réir na dtograí atá ann faoi láthair, ní bheadh na leanaí seo ná a bhfeighlithe leanaí clúdaithe 

ag an rialáil agus an chigireacht agus ní bheidís in ann teacht ar fhóirdheontais faoin NCS ná 

faoi aon tacaíochtaí cáilíochta a bheadh ar fáil d’fheighlithe leanaí atá ag oibriú ina dteach 

féin. 

 
Tugann an NDA dá aire, dá bhrí sin, go bhféadfadh tuismitheoirí linbh faoi mhíchumas nach 
mór dó/di cúram a fháil ina t(h)each féin a bheith faoi mhíbhuntáiste de réir na dtograí 
reatha toisc gurbh fhéidir nach mbeidís in ann leas a bhaint as fóirdheontais faoin Scéim 
Náisiúnta Cúraim Leanaí.  Molann an NDA go ndéanfaidh an Roinn measúnú tionchair 
míchumais ar na tograí seo chun cinnte a dhéanamh de nach mbeidh tuismitheoirí leanaí faoi 
mhíchumas faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar thograí chun an sainmhíniú ar “feighlí leanaí” a 
theorannú chun cúram a thugtar do leanaí i dteach an fheighlí leanaí amháin.  (Aighneachtaí 
i Scríbhinn curtha isteach ag an Údarás Náisiúnta Míchumais).  

 

                                                      
92 Suirbhé ar Líne: 28 freagra as 139 ceann.   
93 Suirbhé ar Líne: 20 freagra as 139 ceann.   
94 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 cheann as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: 10 bhfreagra as 139 ceann.  Grúpaí Fócais: 1 
cheann amháin as 32 ceann.   
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Tacaíochtaí Gnó 

Rinneadh roinnt moltaí sa suirbhé ar líne gur cheart go bhfaigheadh feighlithe leanaí 

tacaíochtaí maidir le gnólacht a reáchtáil.95 

 

Teastaíonn tacaíocht rialachais ó fheighlithe leanaí sa mhéid is go bhfuil seirbhís ghairmiúil á 
tairiscint acu agus ní mór dóibh a bheith ar an eolas faoi na riachtanais reachtacha agus faoi 
na riachtanais ghnó agus gnó á sheoladh acu.  (Freagra ar an suirbhé ar líne - Gan Ainm). 

 

Oifigigh Chomhairleacha um Fheighlíocht Leanaí 

Bhí mionlach de na freagróirí ann96 a mhol go mbeadh tacaíochtaí curtha ar fáil ag Oifigigh 

Chomhairleacha um Fheighlíocht Leanaí trí Choistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí. 

 

Bhí na hoifigigh chomhairleacha feighlíochta leanaí iontach maith toisc go raibh tuiscint acu 
ar an bhfeighlíocht leanaí agus toisc go mbíonn imeachtaí le haghaidh feighlithe leanaí á n-
eagrú acu.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 

 
San am atá thart, thugtaí tacaíocht le cuairteanna a thug Oifigeach Comhairleach um 
Fheighlíocht Leanaí (Coistí Cúraim Leanaí), chuaigh an tacaíocht sin chun sochair gach uile 
Fheighlí Leanaí, thugtaí comhairle agus tacaíocht le linn na gcuairteanna sin.  (Aiseolas ó 
ghrúpa fócais Fhine Gall). 

 

Líonraí Feighlíochta Leanaí 

Léirítear i bhFíor 8 anseo thíos go bhfuil móramh de na freagróirí ann (81%, líon = 269) a 

aontaíonn nó a aontaíonn go láidir leis an moladh a dhéantar sa Dréachtphlean Feighlíochta 

Leanaí gur cheart líonraí áitiúla a fhorbairt a bheadh faoi stiúir ceannairí cáilithe líonraí 

feighlíochta leanaí.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      
95 Suirbhé ar Líne: 9 bhfreagra as 139 ceann.   
96 Suirbhé ar Líne: 7 bhfreagra as 139 ceann.  Grúpaí Fócais: 2 cheann as 32 ceann. 
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Léirítear i bhFíor 9 thíos go gceapann 70% (líon = 218) de na freagróirí nár cheart seirbhísí 

ionadbhunaithe aon ról a bheith acu chun tacú le feighlithe leanaí nó le líonraí áitiúla 

feighlíochta leanaí.   
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Hundreds

An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart líonraí áitiúla feighlíochta leanaí a fhorbairt a 

bheadh faoi stiúir ceannairí cáilithe líonraí feighlíochta leanaí? 

 

Fíor 8.  An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart líonraí áitiúla feighlíochta leanaí a fhorbairt a bheadh faoi stiúir ceannairí 
cáilithe líonraí feighlíochta leanaí? Freagra ar an suirbhé ar líne. 



38 
 

 
 

 

Chuir na freagróirí sin a d’aontaigh leis an gceist seo tuilleadh faisnéise ar fáil faoin ról a 

d’fhéadfadh a bheith ag seirbhísí ionadbhunaithe chun tacú le feighlithe leanaí agus le 

líonraí feighlíochta leanaí. Sna freagraí a fuarthas, tugadh le fios go bhféadfadh seirbhísí 

ionadbhunaithe tacaíocht a thabhairt d’fheighlithe leanaí agus go bhféadfadh sé dul chun 

sochair na leanaí naisc dhearfacha a bheith ann idir suíomhanna ionadbhunaithe agus 

feighlithe leanaí.97 

 

Tacaíocht a chur ar fáil ar an bhfón nó cruinnithe a shocrú chun cabhrú le réimsí ina bhfuil 
cúnamh á iarraidh acu srl.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 
 
Creidim gur chóir go n-oibreodh na seirbhísí go léir ar mhaithe le leas an linbh agus go 
mbeadh caidreamh maith ann idir na seirbhísí.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí 
Leanaí). 
 
Tacaímid go léir le cúram agus oideachas leanaí agus ba chóir dúinn oibriú i gcomhar le 
chéile, mar gheall air sin, ar mhaithe le leas gach uile linbh.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a 
thug Feighlí Leanaí). 

 
Áit inar féidir bualadh le chéile agus an dea-chleachtas a thabhairt faoi deara.  (Freagra ar an 
suirbhé ar líne a thug Tuismitheoir). 
 
Comhairle, cúnamh le hiarratais ar dheontais srl.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug 
Tuismitheoir). 

                                                      
97 Suirbhé ar Líne: 31 freagra as 91 ceann.   
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An gceapann tú gur cheart / go bhféadfadh seirbhísí ionadbhunaithe aon ról a bheith acu chun 

tacú le feighlithe leanaí nó le líonraí áitiúla feighlíochta leanaí? 

 

Fíor 9.  An gceapann tú gur cheart / go bhféadfadh seirbhísí ionadbhunaithe aon ról a bheith acu chun tacú le feighlithe 
leanaí nó le líonraí áitiúla feighlíochta leanaí? Freagra ar an suirbhé ar líne. 
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Tá líon beag freagraí ina dtugtar le fios go bhféadfadh seirbhísí ionadbhunaithe folúntais 

feighlithe leanaí sa cheantar áitiúil a fhógairt.98 
 

Bheadh sé de thairbhe do sheirbhísí ionadbhunaithe liosta d’fheighlithe leanaí cláraithe a 
bheith acu le haghaidh tuismitheoirí a bhfuil leanaí eile níos óige acu a bhfuil riachtanais 
chúraim acu. Go háirithe i gceantair thuaithe.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí 
Leanaí). 
 
D’fhéadfadh seirbhísí ionadbhunaithe tuismitheoirí a atreorú chuig feighlithe leanaí más rud 
é go bhfuil siad lán cheana féin.  (Freagra ar an suirbhé ar líne atá tugtha ag Tuismitheoir). 

 

Suirbhé ar Líne 

Cuireadh 91 freagra oscailte isteach sa suirbhé ar líne san iomlán, agus fuarthas moltaí iontu 

maidir le ról na seirbhísí ionadbhunaithe chun tacú le feighlithe leanaí nó le líonraí 

d’fheighlithe leanaí.  Tháinig 54% (líon = 50) de na freagraí sin ó fheighlithe leanaí, tháinig 

26% (líon = 24) díobh ó thuismitheoirí agus tháinig 18% (líon = 17) díobh ó fhreagróirí eile.  

Tacaíochtaí Maoinithe agus Airgeadais 

An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

I bhFíor 10 thíos, léirítear gurb ionann 77% (líon = 276) agus an céatadán freagróirí ar an 

suirbhé ar líne a aontaíonn, nó a aontaíonn go láidir, leis an moladh an Scéim Náisiúnta 

Cúraim Leanaí a chur ar fáil do gach uile fheighlí leanaí a chomhlíonann na riachtanais 

idirthréimhseacha, a luaithe a bheidh Rialacháin a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí i 

bhfeidhm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98 Suirbhé ar Líne: 6 fhreagra as 91 ceann.   
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Bhí an tuairim sin léirithe i dtrí cinn d’aighneachtaí i scríbhinn agus i nótaí a ghabhann le 3 

bhord ag an díospóireacht oscailte ar an mbeartas. 

 

Beidh an togra sin chun an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a oscailt le bheith ar fáil 
d’fheighlithe leanaí a chomhlíonann na riachtanais idirthréimhseacha ag dul chun sochair na 
dtuismitheoirí agus feidhmeoidh sé mar dhreasacht d’fheighlithe leanaí na riachtanais 
chlárúcháin a chomhlíonadh.  (Aighneacht i Scríbhinn curtha isteach ag Barnardos). 

Tacaíochtaí Airgeadais Eile 

Ag Fíor 11 thíos, taispeántar go n-aontaíonn nó go n-aontaíonn 81% (líon = 273) de na 

freagróirí go láidir leis an togra sa suirbhé ar líne go ndéanfar tacaíochtaí airgeadais eile 

d’fheighlithe leanaí a athbhreithniú agus a athchóiriú, lena n-áirítear Ciste na 

bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe Leanaí agus an Deontas Forbartha um Fheighlíocht Leanaí 

(Childminding Development Grant, CMDG).    Bhí dhá cheann de na 7 mbord ag an 
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An aontaíonn tú leis an moladh an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a chur ar fáil do gach uile fheighlí 
leanaí a chomhlíonann na riachtanais aistrithe, a luaithe a bheidh Rialacháin a bhaineann go 

sonrach le feighlithe leanaí i bhfeidhm? 

Fíor 20.  An aontaíonn tú leis an moladh an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a chur ar fáil do gach uile fheighlí leanaí a 
chomhlíonann na riachtanais aistrithe, a luaithe a bheidh Rialacháin a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí i 
bhfeidhm? Freagra ar an suirbhé ar líne. 
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díospóireacht bheartais oscailte agus 1 aighneacht i scríbhinn ann a d’aontaigh gur cheart na 

tacaíochtaí airgeadais a athbhreithniú agus a athchóiriú.   

 
 

 

Iarradh ar na freagróirí siúd a d’aontaigh leis an bhfuil aon athruithe ar leith gur mhaith leo 

iad a bheith curtha i gcrích i dtaca le haon cheann de na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil 

d’fheighlithe leanaí faoi láthair?   

I measc na bhfreagraí siúd, áirítear de réir ord minicíochta: 

- Ba cheart go mbeadh an t-iarratas CMDG ar oscailt i rith na bliana ar fad.99  Bhí an 

tuairim sin léirithe in 3 aighneacht i scríbhinn freisin. 

- Ba cheart na critéir don CMDG a athbhreithniú.100  Bhí an tuairim sin léirithe in aon 

aighneacht i scríbhinn amháin freisin. 

- Ba cheart an CMDG a riaradh go lárnach - chun na neamhréireachtaí reatha a 

sheachaint.101   

                                                      
99 Suirbhé ar Líne: 50 freagra as 187 ceann.   
100 Suirbhé ar Líne: 30 freagra as 187 ceann.   
101 Suirbhé ar Líne: 29 freagra as 187 ceann.   
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Tá

An aontaíonn tú leis an moladh sa suirbhé ar líne go ndéanfar tacaíochtaí airgeadais eile 

d’fheighlithe leanaí a athbhreithniú agus a athchóiriú, lena n-áirítear Ciste na bhFoghlaimeoirí 

Feighlíochta Leanaí agus an Deontas Forbartha um Fheighlíocht Leanaí? An bhfuil aon 

athruithe ar leith gur mhaith leat iad a bheith curtha i gcrích i dtaca le haon cheann de na 

tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil d’fheighlithe leanaí? 

 

Fíor 13.  An aontaíonn tú leis an moladh sa suirbhé ar líne go ndéanfar tacaíochtaí airgeadais eile d’fheighlithe leanaí a 
athbhreithniú agus a athchóiriú, lena n-áirítear Ciste na bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe Leanaí agus an Deontas Forbartha 
um Fheighlíocht Leanaí?  An bhfuil aon athruithe ar leith gur mhaith leat iad a bheith curtha i gcrích i dtaca le haon cheann 
de na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil d’fheighlithe leanaí? Freagra ar an suirbhé ar líne. 
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- Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim um fhaoiseamh cánach (liúntas saor ó 

cháin €15,000).102  Bhí an tuairim sin léirithe in dhá aighneacht i scríbhinn freisin.  

- Ba cheart Ciste na bhFoghlaimeoirí a úsáid chun oiliúint chreidiúnaithe de chineál 

QAP a fhorbairt agus a chur ar fáil.103 

 

I measc na chéad mholtaí is coitianta eile tá cúrsaí oiliúna fóirdheonaithe, deontais le 

haghaidh oibreacha uasghrádaithe agus méadú ar an liúntas saor ó cháin d’fheighlithe 

leanaí.  Tá mionsonraí fúthu anseo thíos. 

 

Oiliúint Fóirdheonaithe  

Tá mionlach de na freagraí ina moltar gur cheart fóirdheonú a dhéanamh ar chúrsaí oiliúna 

d’fheighlithe leanaí chun riachtanais rialála sa todhchaí a chomhlíonadh agus chun tacú le 

gairmiúlacht na hearnála.104 

 

Rochtain ar an oiliúint le haghaidh na forbartha leanúnaí gairmiúla.  Má theastaíonn níos mó 
cáilíochtaí, ba cheart go mbeadh rochtain ar an oiliúint chun na cáilíochtaí sin a bhaint 
amach.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 

Ba chóir go gcuimseofaí leis an gcúnamh agus an tacaíocht sin cúnamh chun an uasoiliúint a 
bhaint amach agus cáilíochtaí a fháil a airde le céim leibhéal 8 chomh maith le gearrchúrsaí 
chun cabhrú linn a bheith ar na feighlithe leanaí gairmiúla is fearr is féidir linn a bheith… Is 
iad ár leanaí an ghlúin atá ag teacht chun cinn agus tá an chuid is fearr tuillte acu.  (Freagra 
ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 

Ba chóir feighlithe leanaí a spreagadh chun staidéar a dhéanamh a airde le leibhéal céime. Is 
minic a chaithimid 10 n-uaire a chloig in aghaidh an lae i gcuideachta le leanaí. Caithimid an 
fheighlíocht leanaí a ghairmiúlú, ach tá tacaíocht de dhíth chun é sin a dhéanamh.  (Freagra 
ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 
Ba cheart don mhaoiniú a bheith ar fáil d’fheighlithe leanaí a bheith in ann an uasoiliúint a 
dhéanamh, suas go dtí leibhéal 6, 7, 8.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Tuismitheoir). 

 
 

Ciste na bhFoghlaimeoirí 

Anuas ar an moladh go ndéanfaí cúrsaí d’fheighlithe leanaí a fhóirdheonú, bhí mionlach de 

na freagróirí105 ann sa phróiseas comhairliúcháin a d’aontaigh leis an moladh gur cheart 

Ciste na bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe Leanaí a leathnú amach mar atá leagtha amach sa 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí. 

 

Fáilte curtha ag feighlithe leanaí roimh an deis a bheidh acu mar gheall ar rochtain a bheith 
acu ar Chiste na bhFoghlaimeoirí.  (Aighneacht i Scríbhinn curtha isteach ag duine aonair). 

                                                      
102 Suirbhé ar Líne: 28 freagra as 187 ceann.   
103 Suirbhé ar Líne: 26 freagra as 187 ceann.   
104 Suirbhé ar Líne: 40 freagra as 187 ceann.   
105 Aighneachtaí i Scríbhinn: 5 cinn as 14 cinn.  Suirbhé ar Líne: 9 bhfreagra as 187 ceann.  Grúpaí Fócais: 3 
cinn as 32 ceann.  Díospóireacht Bheartais Oscailte: Pléite sna nótaí in 3 cinn de 7 dtábla.   
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Tá sé tábhachtach tacaíochtaí maoinithe ábhartha a sholáthar d’Fheighlithe Leanaí nuair atá 
siad i mbun aistriú a dhéanamh go timpeallacht oibre níos foirmiúla.  Cosúil leis an maoiniú a 
bhí ar fáil don fhoireann i suíomhanna ionadbhunaithe nuair a thug Rialacháin 2016 cáilíocht 
íosta éigeantach isteach tá Ciste Foghlaimeoirí ríthábhachtach chun a chinntiú gur féidir 
agus go bhféadfaidh le feighlithe leanaí a gcáilíochtaí a bhaint amach.  (Freagra ar an 
suirbhé ar líne a thug Luath-Óige Éireann).   
 
Dúirt na feighlithe leanaí gur chóir go mbeadh rochtain acu ar chistí foghlaimeora ionas go 
mbeidís in ann na costais atá i gceist leis an bhfilleadh ar an oideachas a íoc.  (Aiseolas ó 
ghrúpa fócais Chathair Chorcaí). 

 
Ciste foghlaimeoirí curtha ar fáil chun an uasoiliúint a dhéanamh ar fheighlithe leanaí ar an 
gcostas iomlán.  (Aiseolas maidir leis an díospóireacht bheartais oscailte). 

 

Faoiseamh Cánach do Sheirbhísí Cúraim Leanaí 

Bhí líon beag freagróirí106 ar an suirbhé ar líne a mhol gur cheart an Faoiseamh Cánach do 

Sheirbhísí Cúraim Leanaí a mhéadú.107  Rinneadh tagairt don cheist maidir leis an 

bhfaoiseamh cánach sna nótaí in 3 cinn as 7 dtábla ag an díospóireacht bheartais oscailte, 

ach ní raibh aon chomhaontas ann maidir le leibhéal méadaithe dá leithéid.  

 

Ba cheart an scéim um fhaoiseamh cánach a athbhreithniú aníos go dtí 20,000 in aghaidh na 
bliana.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 
Ba cheart an sos cánach €15,000 a shíneadh nó ar a laghad an chéad €15,000 de a bheith 
saor ó cháin, nó ba cheart rud éigin a dhéanamh chun feighlithe leanaí a ghríosú. Is ceist 
ollmhór atá i gceist leis seo, agus tá daoine á ndíspreagadh aige clárú mar gheall air.  
(Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Cleachtóir i seirbhís ionadbhunaithe). 

 
Tá €15,000 ró-íseal le bheith mar dhíolúine ón gcúram leanaí.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a 
thug Tuismitheoir). 

 

Rinneadh roinnt plé ar an bhfaoiseamh cánach agus ar chothroime na ceiste seo.  Bhraith 
cuid acu gur chóir é a mhéadú agus d'easaontaigh cuid eile díobh.  (Nótaí faoin 
Díospóireacht Bheartais Oscailte). 

 

Moladh i líon beag freagraí108 a rinne feighlithe leanaí méadú ar líon na leanaí a bhféadfadh 

feighlí leanaí aire a thabhairt dóibh chun a bheith incháilithe fós don fhaoiseamh cánach.  
 

Ní mór an scéim faoisimh cánach a athbhreithniú chun go mbeadh níos mó ná 3 leanbh 
ceadaithe, bíonn formhór na bhfeighlithe leanaí ag oibriú go páirtaimseartha agus mar sin ní 

                                                      
106 Suirbhé ar Líne: 22 freagra as 187 ceann.   
107Ligeann sé seo d’fheighlithe leanaí deonacha atá ag tabhairt cúraim do thriúr leanaí ar a mhéad ag aon am 
amháin (is cuma aois an linbh, agus gan leanaí an fheighlí leanaí féin a áireamh) a mhéid le €15,000 a fháil in 
ioncam ón bhfeighlíocht leanaí saor ó cháin, ar an gcoinníoll go bhfógraíonn an feighlí leanaí an t-ioncam seo 
do na Coimisinéirí Ioncaim. 
108 Suirbhé ar Líne: 3 fhreagra as 187 ceann.   
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bheadh gar do 15,000 tuillte acu ach bíonn sé deacair srianadh páirtaimseartha a chur ar an 
srianadh.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 

Oibreacha uasghrádaithe: 

Mhol roinnt freagróirí ar an suirbhé109 ar líne gur chóir go mbeadh maoiniú ar fáil 

d’fheighlithe leanaí chun a dtithe a uasghrádú chun cloí le riachtanais rialála. 

 
Ba cheart deontas níos mó a chur ar fáil agus ba chóir go mbeadh ciste curtha ar bun ann 
chun feighlithe leanaí a chumasú chun iarratas a dhéanamh ar chabhair bhreise chun 
cigireacht a dhéanamh go rathúil nó chun an teach a choigeartú dá réir, m.sh. aláraim 
dheataigh a fheistiú leis an bpríomhlíonra, cloí sábháilteachta a chur suas srl.  (Freagra ar an 
suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

 

Buimí agus Au Pair 

Léirítear i bhFíor 12 go n-aontaíonn 48% (líon = 154) de na freagróirí ar an suirbhé ar líne, nó 

go n-aontaíonn siad go láidir, leis an moladh gur cheart raon acmhainní a fhorbairt ar conas 

is féidir buimí ná au pair a úsáid, lena n-áirítear faisnéis do thuismitheoirí.  Bhí 40% (líon = 

125) de na freagróirí ann nár aontaigh agus leis an moladh sin agus nár easaontaigh leis ach 

oiread. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 Suirbhé ar Líne: 10 bhfreagra as 187 ceann.   
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Iarradh ar na freagróirí comhairle a thabhairt faoi cén acmhainní a bheadh ní b’áisiúla.  
Bhain an freagra ba choitianta a fuarthas le faisnéis do thuismitheoirí maidir lena 
bhfreagrachtaí dlíthiúla i dtaca le buime nó le au pair a fhostú.110  
 

Ní mór rialáil a bheith i bhfeidhm ar na cineálacha cúraim leanaí seo chun na hoibrithe agus 
na leanaí a chosaint. Ní féidir liom aon difríocht a fheiceáil idir na hoibrithe Cúraim Leanaí 
seo ná iad siúd inár measc a oibríonn lasmuigh den bhaile. Ba cheart go mbeadh rochtain 
éasca ar fhaisnéis faoi dhlí na gconarthaí, PRSI, íosíocaíochtaí, uaireanta oibre agus 
coinníollacha, saoirse ghluaiseachta i bpoist, cur síos ar ionchais phoist, srl.  (Freagra ar an 
suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí).  

 
Acmhainní fostaíochta do thuismitheoirí má tá Buimí / Au Pair á bhfostú acu, chun cinnte a 
dhéanamh de go bhfuil an cháin cheart srl. íoctha ina leith.  (Freagra ar an suirbhé ar líne a 
thug Coiste Cúraim Leanaí Chill Dara). 

 
Mhol an chéad fhreagra eile ba choitianta go gcuirfí faisnéis ar fáil faoi na sainmhínithe ar 

gach cineál cúraim.111 

  
Acmhainní lena mínítear an difríocht idir na cineálacha éagsúla den chúram leanaí atá ar fáil.  
(Freagra ar an suirbhé ar líne a thug Feighlí Leanaí). 

                                                      
110 Suirbhé ar Líne: 18 bhfreagra as 96 ceann. 
111 Suirbhé ar Líne: 7 bhfreagra as 96 ceann. 
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Easaontaím go láidir

Easaontaím

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread

Aontaím

Aontaím go láidir

Hundreds

An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart raon acmhainní a fhorbairt ar conas is féidir buimí a 

úsáid (m.sh. feighlithe leanaí atá ag oibriú i dteach an linbh) agus au pair, lena n-áirítear 

faisnéis do thuismitheoirí? 

Figiúr 42.  An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart raon acmhainní a fhorbairt ar conas is féidir buimí a úsáid (m.sh. 
feighlithe leanaí atá ag oibriú i dteach an linbh) agus au pair, lena n-áirítear faisnéis do thuismitheoirí? Freagra ar an 
suirbhé ar líne. 



46 
 

 

In aighneacht i scríbhinn amháin, bhí tagairt déanta don tábhacht a bhaineann leis an 

gcúram ardchaighdeáin do leanaí, beag beann ar an gcineál cúraim a roghnaíonn 

tuismitheoirí an linbh, agus mhol sé go n-áireofaí buimí agus au pair i dtograí sa 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí. 

 

Aithníonn Barnardos go bhfuil sé chomh tábhachtach céanna gur féidir le leanaí a bhfuil 
cúram á fháil acu ó bhuimí agus au pair agus dóibh siúd atá faoi chúram feighlithe leanaí gur 
féidir lena gcúramóirí tacaíochtaí a fháil lena gcuirfear le caighdeán an chúraim atá curtha 
ar fáil acu.  Mholfaimis go ndéanfadh an Dréachtphlean Gníomhaíochta forálacha 
leordhóthanacha chun tacú leis na róil seo.  (Aighneacht i Scríbhinn curtha isteach ag 
Barnardos).  
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Conclúidí  

Tá breac-chuntas le fáil sa tuarascáil seo ar na hábhair mhóra a tháinig as an bpróiseas 

comhairliúcháin cuimsitheach a cuireadh ar bun le príomhpháirtithe leasmhara san earnáil 

feighlíochta leanaí ar thabhairt isteach an Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht 

Leanaí don earnáil bhaile.   

 

Bhí go leor de na freagraí ar 16 gcinn as 19 gceist sa suirbhé ar líne díreach mar an gcéanna. 

Seans gurb é is cúis leis sin ná go bhfuil físeán ar líne a d’fhoilsigh aon eagraíocht amháin, ina 

bhfuil freagraí beartaithe molta le fáil, ar cuireadh amach é le linn an phróisis 

chomhairliúcháin. Tá dúshlán i gceist tuiscint fhíor agus shoiléir a fháil ar thuairimí na 

bpáirtithe leasmhara maidir leis na tograí atá leagtha amach sa Dréachtphlean 

Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí. 

 

Mar sin féin, tugann torthaí an phróisis chomhairliúcháin le tuiscint gur forbairt mhaith é an 

rialáil a thabhairt isteach don earnáil feighlíochta leanaí.  Is léir go bhfuil an earnáil 

feighlíochta leanaí casta agus léiríonn an próiseas comhairliúcháin an tábhacht a bhaineann 

le straitéis chumarsáide shoiléir chun tacú le hathrú rialála.  Is gné riachtanach i bhforbairt 

rialála don earnáil feighlíochta leanaí é dul i gcomhairle le feighlithe leanaí, tuismitheoirí 

agus príomhpháirtithe leasmhara eile. 

 

Cé gur aithníodh roinnt imní agus dúshlán d’fheighlithe leanaí agus do thuismitheoirí chomh 

maith, tríd an bpróiseas comhairliúcháin, tá sé ríthábhachtach iad a thabhairt faoi deara 

chun a chinntiú go dtacaítear leis an dul chun cinn sna réimsí seo trí chur chuige céimnithe a 

sholáthar i leith rialáil na hearnála baile. 

 

Tá achoimre le fáil thíos ar phríomhthorthaí an phróisis chomhairliúcháin. 

 

Freagra ar an Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí 

Cé go ndúirt go leor freagróirí nach n-aontaíonn siad leis an gcur chuige foriomlán atá 

leagtha amach sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí, moladh i 

bhfreagraí ar cheisteanna ar leith gur cheart tacaíocht a thabhairt do ghnéithe lárnacha an 

Dréachtphlean. Anuas ar fháilte a chur roimh an aistriú atá beartaithe chun feighlithe leanaí 

a rialú, an aontaíonn tú leis an gcur chuige céimnithe, lena gcuimsítear céim ullmhúcháin 

agus céim aistrithe bhreise ina diaidh, chun am a thabhairt do na feighlithe leanaí ullmhú 

maidir leis na riachtanais atá ann? 

 

Athruithe Rialála 

Moladh i bhfreagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin gurb ionann forbairt dhearfach don 

earnáil feighlíochta leanaí agus na rialacháin nua agus samhail nua iniúchta a bheith tugtha 



48 
 

isteach a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an 

timpeallacht bhaile, agus a oireann don timpeallacht sin chomh maith. 

 

Tháinig an tábhacht a bhaineann leis go mbeidh an rialachán sa todhchaí comhréireach, 

oiriúnach agus sonrach don fheighlíocht leanaí i suíomh baile aníos mar fhionnachtain láidir 

sa phróiseas comhairliúcháin. 

 

Tugtar le fios sna freagraí gur chóir don tsamhail iniúchta nua a bheith comhréireach, 

oiriúnach agus sonrach don suíomh baile. 

 

Tá tromlach ann as na freagróirí ar an suirbhé ar líne a aontaíonn gur cheart go gceanglófaí 

ar fheighlithe leanaí clárú le Tusla agus a bheith faoi réir na rialála agus na cigireachta.  

Chuir mionlach de na freagróirí coinneáil na feighlithe leanaí atá ann cheana féin in iúl mar 

údar imní.  Tá sé tugtha le fios i roinnt freagraí go bhféadfadh go mbeadh roinnt feighlithe 

leanaí ag fágáil na hearnála mar gheall ar an gcostas agus an t-ualach oibre a d’fhéadfadh a 

bheith i gceist leis an rialáil, an clárúchán agus an chigireacht. 

Bhí tuairimí na dtuismitheoirí maidir leis an rialachán a thabhairt isteach don earnáil 

feighlíochta leanaí measctha, agus léirigh roinnt tuismitheoirí tuairim nach bhfuil gá leis an 

rialáil san earnáil. 

 

Cáilíochtaí agus Oiliúint 

Léiríonn freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin easpa comhaontais shoiléir maidir le 

riachtanais cháilíochta agus oiliúna don earnáil feighlíochta leanaí le linn na céime aistrithe 

agus ag céim um chur i bhfeidhm iomlán na rialála.  

 

Tacaíochtaí Cáilíochta 

Aontaíonn an chuid is mó de na freagraí leis an moladh an raon iomlán tacaíochtaí 

cáilíochtaí atá ar fáil le haghaidh fhoghlaim agus chúram na luath-óige agus cúram leanaí ar 

aois scoile a chur ar fáil d’fheighlithe leanaí. 

 

Tá mionlach de na freagraí inar moladh gur chóir go mbeadh cúnamh maidir le tacú le leanaí 

le riachtanais bhreise ar fáil d’fheighlithe leanaí agus nach gclúdaíonn an sainmhíniú reatha 

ar an bhfeighlíocht leanaí faoi mhíchumas agus atá ag fáil cúraim ina dteach féin ar 

chúiseanna praiticiúla. 

 

Tá móramh de na freagróirí ann a aontaíonn leis an moladh gur cheart líonraí áitiúla 

d’fheighlithe leanaí a fhorbairt a bheadh faoi stiúir ceannairí cáilithe líonraí feighlithe leanaí.  

Mar sin féin, molann an chuid is mó de na freagróirí nár cheart seirbhísí ionadbhunaithe aon 

ról a bheith acu chun tacú le feighlithe leanaí nó le líonraí áitiúla feighlithe leanaí.   
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Tacaíochtaí Maoinithe agus Airgeadais 

Aontaíonn formhór na bhfreagraí leis an moladh an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a chur ar 

fáil do gach uile fheighlí leanaí a chomhlíonann na riachtanais idirthréimhseacha, a luaithe a 

bheidh Rialacháin a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí i bhfeidhm.   

 

Tugtar le fios i bhfreagraí don phróiseas comhairliúcháin go n-aontaíonn na freagróirí leis an 

moladh sa suirbhé ar líne go ndéanfar tacaíochtaí airgeadais eile d’fheighlithe leanaí a 

athbhreithniú agus a athchóiriú, lena n-áirítear Ciste na bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe 

Leanaí agus an Deontas Forbartha um Fheighlíocht Leanaí.   

 

Tugtar le fios sna freagraí go bhfuil cuid de na freagróirí ann a aontaíonn leis an moladh gur 

cheart Ciste na bhFoghlaimeoirí a leathnú amach d'fheighlithe leanaí mar atá leagtha amach 

sa Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí. 

 

Léirítear sna freagraí nach bhfuiltear ar aon intinn maidir leis an moladh gur cheart raon 

acmhainní a fhorbairt maidir le conas is féidir buimí úsáid agus au pair a úsáid, lena n-

áirítear faisnéis do thuismitheoirí.   
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Aguisíní 

 

Aguisín 1 

 

An Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí - Léargas Ginearálta agus Gairm 

ar Aighneachtaí  

Rinne an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige an Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht 

Leanaí a sheoladh an 29 Lúnasa, chun comhairliúchán poiblí a dhéanamh ina leith. Tá an 

ghairm ar aighneachtaí agus suirbhé ar líne oscailte suas go dtí an 10 Deireadh Fómhair. 

Cuimseoidh an comhairliúchán grúpaí fócais d’fheighlithe leanaí agus Díospóireacht 

Bheartais Oscailte.  

 

Is é cuspóir foriomlán an Dréachtphlean Gníomhaíochta an teacht atá ar fhoghlaim agus 

cúram na luath-óige agus ar chúram leanaí ar aois scoile inacmhainne agus ar ardchaighdeán 

a fheabhsú trí mheán na feighlíochta leanaí. Tá sé d’aidhm aige na gealltanais atá tugtha in 

Na Chéad 5, an Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh, a 

chomhlíonadh.  

 

Baintear amach an-chuid buntáistí leis an bhfeighlíocht leanaí, do leanaí agus do 

thuismitheoirí araon, ach faoi láthair is beag aitheantas foirmiúil a thugann an Stát dó. In 

ainneoin na mbuntáistí iomadúla a bhaineann leis agus an éilimh leanúnach atá air ó 

thuismitheoirí, tá sé fós neamh-mhaoinithe, gan tacaíocht agus neamhrialaithe.  

 

Ní fios cé mhéad feighlí leanaí atá ann. Tá na mílte díobh ann, agus d’fhéadfadh 19,000 

díobh a bheith ann, fiú. Cé nach bhfuil ach cuid díobh siúd incháilithe le clárú le Tusla, níl ach 

81 feighlí leanaí cláraithe faoi láthair.  

 

Cuspóirí an Dréachtphlean Gníomhaíochta  

Is éard is cuspóir na dtograí atá leagtha amach sa Dréachtphlean Gníomhaíochta:  

 Aitheantas a thabhairt d’fheighlithe leanaí as an obair luachmhar a dhéanann siad, 

trí raon leathan tacaíochtaí a chur ar fáil dóibh, lena n-áirítear deiseanna oiliúna, 

rannpháirtíocht i líonraí tacaíochta áitiúla, agus rochtain ar scéimeanna maoinithe 

poiblí.  

 Tacú le roghanna tuismitheoirí agus leanaí, trí rochtain a thabhairt do thuismitheoirí 

a úsáideann feighlithe leanaí ar fhóirdheontais faoin Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí.  

 Leanaí a chosaint tríd an rialáil a leathnú amach (lenar féidir ceanglais maidir le 

grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, oiliúint um chosaint leanaí, garchabhair, agus 

cáilíochtaí/oiliúint a áireamh leis) ionas go gclúdaítear feighlithe leanaí leis.  
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 Urraim a thabhairt don éagsúlacht atá i gceist leis an bhfeighlíocht leanaí trí 

rialacháin nua agus samhail nua iniúchta a fhorbairt atá comhréireach agus oiriúnach 

don suíomh baile ina n-oibríonn feighlithe leanaí, agus trí cinnte a dhéanamh de go 

ndéantar oiliúint agus tacaíochtaí eile a chur ar fáil a bheadh oiriúnach do riachtanais 

agus uaireanta oibre feighlithe leanaí.  

 

 

Tograí sonracha  

Tá ceithre réimse gníomhaíochta molta sa Dréachtphlean Gníomhaíochta:  

 Athruithe Rialála  

o Rialacháin nua agus samhail nua chigireachta a thabhairt isteach a bhaineann 

go sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an timpeallacht 

bhaile, agus a oireann don timpeallacht sin chomh maith.  

o Ceanglas a chur ar gach uile fheighlí leanaí íoctha nach bhfuil gaolta leis an 

leanbh agus a oibríonn ina dteach féin clárú le Tusla. (Leanfar leis na díolúintí 

do ghaolta.)  

 

 Cáilíochtaí agus oiliúint  

o Oiliúint tosaigh a chur ar fáil d’fheighlithe leanaí sa ghearrthéarma, lena n-

áirítear oiliúint gharchabhrach, oiliúint um chosaint leanaí, agus oiliúint um 

fheighlíocht leanaí ar ardchaighdeán.  

o Riachtanais cháilíochta a bhaineann go sonrach leis an gcúram leanaí a chur i 

bhfeidhm ar bhonn céimneach le linn tréimhse aistrithe a mhaireann roinnt 

blianta.  

 

 Tacaíochtaí Cáilíochta 

o Seirbhísí tacaíochta cáilíochta a oscailt le bheith ar fáil d’fheighlithe leanaí, 

lena n-áirítear raon leathan cláir mheantóireachta agus cláir CPD. 

o Líonraí Feighlíochta Leanaí Áitiúla a thabhairt isteach ar bhonn trialach agus a 

thabhairt isteach go buan ina dhiaidh chun ceannaireacht agus tacaíocht a 

thabhairt d’fheighlithe leanaí, agus pearsanra cáilithe a bhfuil taithí acu iontu.  

 

 Tacaíochtaí maoinithe agus airgeadais  

o An Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a chur ar fáil do gach uile fheighlí leanaí a 

chomhlíonann na riachtanais idirthréimhseacha, a luaithe a bheidh Rialacháin 

a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí i bhfeidhm.  

o Tacaíochtaí airgeadais eile d’fheighlithe leanaí a athbhreithniú agus a 

athchóiriú, lena n-áirítear Ciste na bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe Leanaí agus 

an Deontas Forbartha um Fheighlíocht Leanaí.  

 

Cur chuige céimnithe  



52 
 

Tá cur chuige céimnithe molta sa Dréachtphlean Gníomhaíochta, ag iarraidh cothromaíocht 

a bhaint amach idir an cuspóir an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a bheith inrochtana 

d’fheighlithe leanaí a luaithe is gur féidir agus an gá le tacaíochtaí cáilíochta iomchuí a chur 

ar fáil, agus am tosaigh suntasach a bheith ann chun na riachtanais dhlíthiúla a thabhairt 

isteach. 

  

Céim ullmhúcháin is í Céim 1 (2-3 bliana i dtosach), ina ndéanfar an reachtaíocht a 

leasú, forbairt rialachán a bhaineann go sonrach leis an gcúram leanaí, forbairt clár 

oiliúna, agus tuilleadh taighde agus pleanála.  

 

Beidh Céim 2 (na 3-5 bliana tar éis chéim 1) mar chéim aistrithe. Ag tosach na céime 

seo, tiocfaidh rialacháin nua isteach i bhfeidhm, cuirfear deireadh le díolúintí 

dlíthiúla ón rialáil, agus beidh níos mó feighlithe leanaí in ann (a) clárú le Tusla ar 

choinníoll go bhfuil na riachtanais oiliúna tosaigh curtha i gcrích acu, agus (b) páirt a 

ghlacadh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí.  

 

I gCéim 3, cuirfear an Plean i bhfeidhm go hiomlán. Faoi thosach na céime seo, beidh 

ar na feighlithe leanaí atá ann cheana an ceanglas iomlán maidir le cáilíochtaí 

feighlithe leanaí a bhaint amach (le cinneadh faoi dheireadh 2019, tar éis 

comhairliúcháin phoiblí).  

 

(Braithfidh fad thréimhse na gcéimeanna seo ar luas an dul chun cinn, ar an maoiniú atá 

ar fáil tríd an bpróiseas Meastachán bliantúil agus ar roinnt tosca eile.)  

 

Na Céimeanna sa Phlean Gníomhaíochta  

 

1. Céim Ullmhúcháin (maireann 2-3 bliana)  

•Athbhreithniú ar phleananna reatha  

•Oiliúint agus tacaíochtaí saincheaptha a fhorbairt  

•Costáil mhionsonraithe  

•Comhairliúchán  

 

2. Aistriú (maireann sé 3-5 bl)  

•Rialacháin nua i bhfeidhm  

•Ceanglais cháilíochta idirthréimhseacha  

•Rochtain ar an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí (NCS)  

•Tacaíochtaí a leathnú amach le bheith ar fáil d’fheighlithe leanaí  

 

3. Cur i bhFeidhm Iomlán  

•Deireadh le riachtanais idirthréimhseacha  

•Feighlithe leanaí á rialáil agus rochtain acu ar an iliomad tacaíochtaí  
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•D’fhéadfadh feighlithe leanaí nua in ann rochtain a fháil ar riachtanais iontrála chéimnithe  

  

Cás-Staidéir  

Nóta: Níl i gceist leis na cás-staidéir seo ach amháin cásanna féideartha chun críocha 

léiriúcháin amháin, agus tá siad ar aon dul leis na tograí atá sa Dréachtphlean 

Gníomhaíochta. Mar sin féin, tá go leor sonraí ann - m.sh. ceanglais dhlíthiúla, an oiliúint ar 

leith agus an tréimhse ama chun aistriú go Céimeanna 2 agus 3 - a chinnfear iad le linn 

Chéim 1. Níor cheart, dá bharr, ach na cás-staidéir seo a úsáid mar uirlis chúnta amháin chun 

teacht ar thuiscint ar na himpleachtaí féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an 

Dréachtphlean Gníomhaíochta.  

 

 

 

Máire  

Tá Máire ina feighlí leanaí le 10 mbliana anuas, ón am a chuaigh a cuid leanaí féin ar scoil. 

Faoi láthair, tá sí ag tabhairt cúraim do 4 leanbh: naíonán amháin agus leanbh 3 bliana d’aois 

an lá ar fad; agus beirt pháistí ar aois scoile tar éis na scoile agus ar laethanta saoire. Tá 

grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána déanta uirthi agus tá árachas aici, ach níl aon 

cháilíocht ábhartha bainte amach aici. Faoi láthair níl cead aici clárú le Tusla agus níl sí in ann 

páirt a ghlacadh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí.  

 

Le linn Chéim 1 den Phlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí, tugtar an deis do Mháire 

an oiliúint fhóirdheonaithe a fháil - lena n-áirítear an gharchabhair, an chosaint leanaí, agus 

cáilíocht tosaigh san fheighlíocht leanaí ar ardchaighdeán – atá ar fáil um thráthnóna agus 

ag an deireadh seachtaine. Cuireann sí iarratas isteach ar dheontas chomh maith, agus 

faigheann sí suas le €1,000 uaidh chun bréagáin agus trealamh nua a cheannach. 

Freastalaíonn sí ar sheisiún tacaíochta arna reáchtáil ag an gCoiste Contae i gCúram Leanaí 

ina ceantar féin le tacaíocht ón Oifigeach Forbartha Feighlíochta Leanaí, agus faigheann sí 

comhairle ann maidir leis an mbeartas nach mór di a bheith curtha i bhfeidhm (m.sh. maidir 

le hiompar na leanaí a bhainistiú, agus maidir leis an mbia sláintiúil) chomh maith le treoir 

maidir leis an gclárú le Tusla.  

 

Nuair atá tús curtha le Céim 2 (thart ar dhá bhliain ón am seo), toisc go bhfuil na riachtanais 

oiliúna tosaigh déanta aici, is féidir le Máire clárú le Tusla, a thugann cuairt uirthi sa bhaile 

chun cinnte a dhéanamh de go bhfuil a baile sábháilte agus go bhfuil na ceanglais dhlíthiúla 

go léir comhlíonta aici. Nuair a chláraíonn sí le Tusla, agus geallann sí leanúint lena cuid 

oiliúna, beidh sí in ann iarratas a dhéanamh chun páirt a ghlacadh sa Scéim Náisiúnta um 

Chúram Leanaí, agus ansin baineann tuismitheoirí na leanaí atá faoina cúram leas as 

fóirdheontais.  
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Le linn Chéim 2 (sna ceithre bliana amach romhainn nó mar sin), críochnaíonn Máire oiliúint 

bhreise atá saincheaptha d’fheighlithe leanaí. Faoin am a thiocfaidh deireadh le Céim 2, 

beidh an leibhéal cáilíochta bainte amach aici atá riachtanach chun fanacht ina feighlí leanaí 

cláraithe.  

 

I gCéim 3, téann Máire isteach i Líonra Áitiúil um Chúram Leanaí a bunaíodh le déanaí. Gach 

mí buaileann sí le feighlithe leanaí eile sa cheantar chun tacaíocht piaraí, comhairle agus 

deiseanna oiliúna leanúnacha a fháil.  

 

Bríd  

Tá Bríd ina feighlí leanaí le 20 bhliain anuas. Faoi láthair, tá 5 leanbh faoina cúram: ceathrar 

ar aois réamhscoile agus leanbh amháin ar aois scoile. Tá grinnfhiosrúchán an Gharda 

Síochána agus roinnt modúl de cháilíocht Leibhéal 5 déanta aici i gcúram agus oideachas na 

luath-óige. Ceanglaítear uirthi clárú le Tusla ach níl sé sin déanta aici, toisc go bhfuil sí 

imníoch faoi iniúchadh, níl an cháilíocht Leibhéal 5 críochnaithe aici, agus airíonn sí nach 

bhfuil aon dreasacht ann chun clárú.  

 

Le linn Chéim 1 den Phlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí, faigheann Bridget, atá ar 

a Coiste Contae i gCúram Leanaí áitiúil, faoi Chiste na bhFoghlaimeoirí um Chúram Leanaí 

agus faoin Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí. I rith na bliana ina dhiaidh sin, baineann sí a 

cáilíocht Leibhéal 5 amach, agus a fhios aici go bhfaighidh sí sparánacht €750 ag an 

deireadh, agus ansin cláraíonn sí le Tusla, lena gceadaítear di páirt a ghlacadh sa Scéim 

Náisiúnta Cúraim Leanaí. Déanann Tusla cigireacht uirthi, rud a chuireann tuismitheoirí na 

leanaí ar a suaimhneas. Cé go bhfuil an chigireacht bunaithe ar na rialacháin reatha, tá a 

fhios aici go bhfuil rialacháin nua ar an mbealach.  

 

Sna cúig bliana ina dhiaidh sin (le linn Chéim 1 agus 2), agus í spreagtha gur éirigh léi 

Leibhéal 5 a bhaint amach, déanann Bridget staidéar páirtaimseartha ar chéim Leibhéal 7, 

agus leanann sí ag oibriú mar fheighlí leanaí cláraithe, agus faigheann sí tacaíocht airgeadais 

le haghaidh a cuid staidéir ó sparánacht Chiste na bhFoghlaimeoirí.  

I gCéim 3, tar éis di a céim a chríochnú, glacann Bridget páirt i gclár oiliúna nua 

lánmhaoinithe chun cáiliú mar Cheannaire Líonra Feighlíochta Leanaí, déanann sí iarratas ar 

ról íoctha mar cheannaire ar Líonra Áitiúil um Chúram Leanaí, agus éiríonn léi é sin a bhaint 

amach.  

 

Ceisteanna Comhairliúcháin  

Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) ag lorg aighneachtaí i scríbhinn ó dhaoine 

aonair agus ó eagraíochtaí a bhfuil spéis acu san earnáil feighlíochta leanaí i dtaca leis an 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí (atá ar fáil ar láithreán gréasáin 

DCYA). Tá spéis ar leith ag DCYA do thuairimí ar na ceisteanna seo a leanas a chloisteáil. Ní 

gá gach uile cheist a fhreagairt. Is féidir an oiread nó a laghad de na ceisteanna a fhreagairt, 
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de réir mar a oireann duit. Ba bhreá le DCYA do thuairimí ar aon ghné eile den 

Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí a fháil freisin.  

 

Is féidir leat an suirbhé ar líne, atá ar fáil ar láithreán gréasáin DCYA, a chomhlánú freisin. Tá 

an suirbhé ar líne bunaithe ar na ceisteanna céanna.  

 

Ginearálta  

 An aontaíonn tú leis an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa Dréachtphlean 

Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí?  

 An aontaíonn tú leis an gcur chuige céimnithe, lena gcuimsítear céim ullmhúcháin 

agus céim aistrithe bhreise ina diaidh, chun am a thabhairt do na feighlithe leanaí 

ullmhú maidir leis na riachtanais atá ann?  

 

Athruithe Rialála  

 An aontaíonn tú leis an moladh Rialacháin nua agus samhail nua iniúchta a thabhairt 

isteach a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an 

timpeallacht bhaile, agus a oireann don timpeallacht sin chomh maith? An bhfuil aon 

mholtaí ar leith agat maidir leis an gcuma gur cheart a bheith orthu?  

 An aontaíonn tú leis an moladh ceanglas a chur ar gach uile fheighlí leanaí íoctha 

nach bhfuil gaolta leis an leanbh agus a oibríonn ina dteach féin clárú le Tusla agus a 

bheith faoi réir na rialála agus na cigireachta?  

 

Cáilíochtaí agus Oiliúint  

 Cad ba cheart a bheith i gceist leis na riachtanais oiliúna / cháilíochta tosaigh, meas 

tú, nach mór d’fheighlithe leanaí a chomhlíonadh sula gcláraíonn siad le Tusla den 

chéad uair (chun ligean dóibh páirt a ghlacadh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí) ag 

tús na céime aistrithe? [Cuir an oiread mionsonraí sonracha leis agus is féidir, le do 

thoil, trí thagairt a dhéanamh don Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, .m.sh. (cibé acu 

Leibhéal 4, 5 nó 6; agus cibé acu miondámhachtainí nó mórdhámhachtainí, srl.)] 

 Cad ba cheart a bheith i gceist leis na riachtanais oiliúna / cháilíochta iomlána, meas 

tú, nach mór a d’fheighlithe leanaí a chomhlíonadh le bheith in ann leanúint ar 

aghaidh a bheith cláraithe le Tusla ag deireadh na céime aistrithe? [Cuir an oiread 

mionsonraí sonracha leis is gur féidir, le do thoil, trí thagairt a dhéanamh don Chreat 

Náisiúnta Cáilíochtaí .m.sh. (cibé acu Leibhéal 4, 5 nó 6; agus cibé acu 

miondámhachtainí nó mórdhámhachtainí, m.sh.)]  

 An aontaíonn tú leis an moladh gur chóir go mbeadh ceanglas cáilíochta céimnithe i 

gcónaí ar fheighlithe leanaí nua (fiú tar éis dheireadh na céime aistrithe) (agus 

oiliúint tosaigh ag teastáil sula gcláraítear le Tusla iad agus ansin i dtréimhse ama 

chun an cháilíocht iomlán atá ag teastáil a bhaint amach), chun cuidiú leis na 

hiontrálaithe nua agus chun tacú le feighlithe leanaí iad féin an geilleagar 

neamhfhoirmiúil a fhágáil ar bhealach forásach chun forbairt ghairmiúil a fháil?  
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 Má aontaíonn tú leis an moladh sin, cén fad a gceapann tú gur chóir d’fheighlithe 

leanaí nua a bheith acu idir an chéad chlárúchán le Tusla agus an t-am a théann an 

riachtanas cáilíochta iomlán i bhfeidhm orthu (a luaithe is atá céim um chur i 

bhfeidhm iomlán an Phlean ann)?  

 

Tacaíochtaí maoinithe agus airgeadais.  

 An aontaíonn tú leis an moladh an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a chur ar fáil do 

gach uile fheighlí leanaí a chomhlíonann na riachtanais idirthréimhseacha, a luaithe a 

bheidh Rialacháin a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí i bhfeidhm?  

 An aontaíonn tú leis an moladh sa suirbhé ar líne go ndéanfar tacaíochtaí airgeadais 

eile d’fheighlithe leanaí a athbhreithniú agus a athchóiriú, lena n-áirítear Ciste na 

bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe Leanaí agus an Deontas Forbartha um Fheighlíocht 

Leanaí? An bhfuil aon athruithe ar leith gur mhaith leat iad a bheith curtha i gcrích i 

dtaca le haon cheann de na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil d’fheighlithe leanaí?  

 

Tacaíochtaí Cáilíochta 

 An aontaíonn tú leis an moladh an raon iomlán tacaíochtaí cáilíochta atá ar fáil le 

haghaidh fhoghlaim agus chúram na luath-óige agus cúraim leanaí ar aois scoile a 

chur ar fáil d’fheighlithe leanaí?  

 An bhfuil tacaíochtaí cáilíochta ann don fheighlíocht leanaí nach ndéantar tagairt 

dóibh sa Dréachtphlean Gníomhaíochta a mheasfá iad a bheith luachmhar 

d’fheighlithe leanaí agus do leanaí araon?  

 An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart líonraí áitiúla d’fheighlithe leanaí a 

fhorbairt a bheadh faoi stiúir ceannairí cáilithe líonraí feighlíochta leanaí?  

 Cad iad na cáilíochtaí / an taithí ba chóir a bheith ag teastáil le bheith i do cheannaire 

líonra feighlíochta leanaí?  

 An gceapann tú gur cheart / go bhféadfadh seirbhísí ionadbhunaithe aon ról a bheith 

acu chun tacú le feighlithe leanaí nó le líonraí áitiúla feighlithe leanaí? Más amhlaidh, 

cén ról?  

 An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart raon acmhainní a fhorbairt ar conas is 

féidir buimí a úsáid (m.sh. feighlithe leanaí atá ag oibriú i dteach an linbh) agus au 

pair, lena n-áirítear faisnéis do thuismitheoirí? Cad iad na hacmhainní b’áisiúla, meas 

tú?  

 

D’aighneacht a chur isteach  

Chun aighneacht a dhéanamh, críochnaigh í agus cuir aon ábhar ábhartha isteach faoi iamh 

leis faoi Dhéardaoin, an 10 Deireadh Fómhair ag 17:00 trí r-phost a chur chuig 

ELCQuality@dcya.gov.ie, nó trí chóip chrua di a chur chuig:  

 

Aonad Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige  

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige  
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Bloc 1 - Urlár 2  

Plaza Miesach,  

50-58 Sráid Bhagóid Íochtarach,  

Baile Átha Cliath 2  

D02 XW14  

 

Cuir d’ainm, d’eagraíocht (más ann di), do sheoladh, d’uimhir theileafóin agus do sheoladh 

ríomhphoist isteach le d’aighneacht, mura miste.  

 

Ná scríobh breis is 1,000 focal ar a mhéad san aighneacht.  

 

Ní ghlacfar le haighneachtaí déanacha.  

 

Tagann na haighneachtaí faoi réir na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise (SF) agus féadfar 

iad a scaoileadh mar fhreagairt ar iarratas um Shaoráil Faisnéise.  

 

Féadfaidh DCYA iarracht a dhéanamh dul i mbun teagmhála le daoine nó le heagraíochtaí 

mar gheall ar an ábhar atá ina n-aighneacht chun é a phlé tuilleadh.  

 

Trí aighneacht a dhéanamh, aontaíonn tú go gcoimeádfaidh DCYA an ceart chun 

d’aighneacht a fhoilsiú, go páirteach nó go hiomlán. 

 

 

 

 

 

 

 

Aguisín 2 

An Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí  

- An Suirbhé ar Líne 

 

 
Ginearálta 

1. An bhfuil tú ag freagairt thar ceann comhlachta? 

Tá 

Níl 

Más tá, cuir síos ainm an chomhlachta (roghnach) 
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2. Inis dúinn, le do thoil, an cháil ina bhfuil tú ag líonadh isteach an tsuirbhé seo (is féidir 

leat tic a chur le níos mó ná aon rogha amháin): 

Feighlí leanaí 

Tuismitheoir/Caomhnóir 

Gaol eile 

Duine den phobal 

Grúpa ionadaíoch nó ionadaí ceardchumainn 

Cleachtóir i seirbhís ionadbhunaithe 

Duine den Lucht Acadúil 

B’fhearr gan é a lua 

Eile (sonraigh, le do thoil)  

 

3. An aontaíonn tú leis an gcur chuige foriomlán atá leagtha amach sa Dréachtphlean 

Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí? 

 

4. An aontaíonn tú leis an gcur chuige céimnithe, lena gcuimsítear céim ullmhúcháin agus 

céim aistrithe bhreise ina diaidh, chun am a thabhairt do na feighlithe leanaí ullmhú 

maidir leis na riachtanais atá ann? 

 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

 

 

 

 

Athrú Rialála 

 

5. An aontaíonn tú leis an moladh Rialacháin nua agus samhail nua chigireachta a 

thabhairt isteach a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí agus atá comhréireach leis an 

timpeallacht bhaile, agus a oireann don timpeallacht sin chomh maith? 

 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 
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Easaontaím go láidir 

 

An bhfuil aon mholtaí ar leith agat maidir leis an gcuma gur cheart a bheith orthu? 

 

6. An aontaíonn tú leis an moladh ceanglas a chur ar gach uile fheighlí leanaí íoctha nach 

bhfuil gaolta leis an leanbh agus a oibríonn ina dteach féin clárú le Tusla agus a bheith faoi 

réir na rialála agus an iniúchta? 

 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

 

Cáilíochtaí agus Oiliúint 

 

7. Cad ba cheart a bheith i gceist leis na riachtanais oiliúna / cháilíochta tosaigh, meas tú, 

nach mór a bheith ag feighlithe leanaí a chomhlíonadh sula gcláraíonn siad le Tusla den 

chéad uair (chun ligean dóibh páirt a ghlacadh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí) ag tús na 

céime aistrithe? 

 

[Cuir an oiread mionsonraí sonracha leis is féidir, le do thoil, trí thagairt a dhéanamh don 

Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí .m.sh. (cibé acu Leibhéal 4, 5 nó 6; agus cibé acu 

miondámhachtainí nó mórdhámhachtainí, srl.)] 

 

8. Cad ba cheart a bheith i gceist leis na riachtanais oiliúna / cháilíochta iomlán, meas tú, 

nach mór a bheith ag feighlithe leanaí a chomhlíonadh le bheith in ann leanúint ar aghaidh 

a bheith cláraithe le Tusla ag deireadh na céime aistrithe? 

 

[Cuir an oiread mionsonraí sonracha leis is féidir, le do thoil, trí thagairt a dhéanamh don 

Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí .m.sh. (cibé acu Leibhéal 4, 5 nó 6; agus cibé acu 

miondámhachtainí nó mórdhámhachtainí m.sh.)] 

 

9. An aontaíonn tú leis an moladh gur chóir go mbeadh ceanglas cáilíochta céimnithe i 

gcónaí ar fheighlithe leanaí nua (fiú tar éis dheireadh na céime aistrithe) (agus oiliúint 

tosaigh ag teastáil sula gcláraítear iad le Tusla agus ansin i dtréimhse ama chun an 

cháilíocht iomlán atá ag teastáil a bhaint amach), chun cuidiú leis na hiontrálaithe nua 

agus chun tacú le feighlithe leanaí iad féin an geilleagar neamhfhoirmiúil a fhágáil ar 

bhealach forásach chun forbairt ghairmiúil a fháil? 

 

Aontaím go láidir 
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Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

 

10. Má aontaíonn tú leis an moladh sin, cén fad a cheapann tú gur chóir a bheith ag 

feighlithe leanaí nua idir an chéad chlárúchán le Tusla agus an t-am a théann an riachtanas 

cáilíochta iomlán i bhfeidhm orthu (a luaithe is atá céim um chur i bhfeidhm iomlán an 

Phlean ann)? 

0 Bliain    5 bliana 

 

Tacaíochtaí Maoinithe agus Airgeadais 

 

11. An aontaíonn tú leis an moladh an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí a chur ar fáil do gach  

uile fheighlí leanaí a chomhlíonann na riachtanais idirthréimhseacha, a luaithe a bheidh  

Rialacháin a bhaineann go sonrach le feighlithe leanaí i bhfeidhm? 

 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

 

12. An aontaíonn tú leis an moladh sa suirbhé ar líne go ndéanfar tacaíochtaí airgeadais  

eile d’fheighlithe leanaí a athbhreithniú agus a athchóiriú, lena n-áirítear Ciste  

na bhFoghlaimeoirí d'Fheighlithe Leanaí agus an Deontas Forbartha um  

Fheighlíocht Leanaí? An bhfuil aon athruithe ar leith gur mhaith leat iad a bheith curtha  

i gcrích i dtaca le haon cheann de na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil d’fheighlithe leanaí? 

 

Tá 

Níl 

 

Más tá, sonraigh cad iad: 

 

 

Tacaíochtaí Cáilíochta 

13. An aontaíonn tú leis an moladh an raon iomlán tacaíochtaí cáilíochta  

atá ar fáil le haghaidh na luathfhoghlama agus cúraim agus an chúraim leanaí do leanaí  

ar aois scoile a chur ar fáil d’fheighlithe leanaí? 
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Aontaím go láidir 

Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

 

14.An bhfuil tacaíochtaí  cáilíochta ann don fheighlíocht leanaí  

nach ndéantar tagairt dóibh sa Dréachtphlean Gníomhaíochta a mheasfá iad a bheith  

luachmhar d’fheighlithe leanaí agus do leanaí araon? 

 

Tá 

Níl 

 

Más tá, sonraigh cad iad: 

 

15. An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart líonraí áitiúla feighlíochta leanaí a  

fhorbairt a bheadh faoi stiúir ceannairí cáilithe líonraí feighlíochta leanaí? 

 

Aontaím go láidir 

Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

 

 

16. Cad iad na cáilíochtaí / an taithí ba chóir a bheith ag teastáil le bheith i do cheannaire  

líonra feighlíochta leanaí? 

 

17. An gceapann tú gur cheart / go bhféadfadh seirbhísí ionadbhunaithe aon ról a bheith  

acu chun tacú le feighlithe leanaí nó le líonraí áitiúla feighlíochta leanaí? 

 

Ceapann 

Ní cheapann 

 

Cén íocaíocht, más amhlaidh a cheapann tú? 

 

18. An aontaíonn tú leis an moladh gur cheart raon acmhainní a fhorbairt ar conas is féidir 

buimí a úsáid (m.sh. feighlithe leanaí atá ag oibriú i dteach an linbh) agus au pair, lena  

n-áirítear faisnéis do thuismitheoirí? 
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Aontaím go láidir 

Aontaím 

Ní aontaím agus ní easaontaím ach oiread 

Easaontaím 

Easaontaím go láidir 

 

Cad iad na hacmhainní b’áisiúla, meas tú? 

 

19. An bhfuil aon trácht eile le tabhairt agat ar an Dréachtphlean Gníomhaíochta um Fheighlíocht Leanaí? 

 

Aguisín 3 

Cuireadh chun freastal ar an díospóireacht bheartais oscailte 
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Aguisín 4 

Freagróirí ar an gcomhairliúchán 

 

Tionóladh 32 Grúpa Fócas san iomlán, sna réimsí seo a leanas. 
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Ionad Líon na bhFeighlithe 

Leanaí a d’Fhreastail 

Ceatharlach 9 

An Cabhán 7 

An Clár 10 

Cathair Chorcaí 5 

Contae Chorcaí 1 

Contae Chorcaí 1 

Contae Chorcaí 1 

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin 5 

Cathair Bhaile Átha Cliath 10 

Dún na nGall 3 

Fine Gall 7 

Gaillimh 13 

Ciarraí 8 

Cill Chainnigh 8 

Laois 3 

Luimneach 7 

An Longfort 3 

Lú 9 

Maigh Eo 11 

An Mhí 5 

Muineachán 11 

Uíbh Fhailí 2 

Ros Comáin 4 

Sligeach 4 

Baile Átha Cliath Theas 8 

Tiobraid, Cluain Meala 12 

Tiobraid Árann, Durlas  5 

Port Láirge 4 

Dún Garbhán, Port Láirge 7 

An Iarmhí  7 

Loch Garman 4 

Cill Mhantáin 11 

 

 

 

Ionadaithe a d’Fhreastail ar an Díospóireacht Oscailte 

Cumann na nGairmithe Óige 

Barnardos 

Tús Níos Fearr 

Coistí i gCúram Leanaí Éireann (Childcare 

Committees Ireland) 
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Feighlithe leanaí 

Feighlíocht Leanaí Éireann (Childminding 

Ireland) 

Oifigeach Forbartha um Fheighlíocht 

Leanaí 

An Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí 

Coiste i gCúram Leanaí Chomhairle Contae 

Chorcaí 

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

An Roinn Oideachais agus Scileanna 

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 

Coimirce Sóisialaí 

Luath-Óige Éireann 

Coiste i gCúram Leanaí Chontae Fhine Gall 

Coiste i gCúram Leanaí Chontae na 

Gaillimhe 

Cumann Naíscoile Steiner na hÉireann 

(Irish Steiner Kindergarten Association) 

Coiste i gCúram Leanaí Chontae Chill 

Chainnigh 

An Líonra Náisiúnta um an gCúram Leanaí 

(National Childcare Network) 

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais 

Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí  

Tusla 

Cigireacht Luathbhlianta Tusla 
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Aighneachtaí i Scríbhinn 

Anne Ryan 

Becky Sullivan 

Tús Níos Fearr 

Feighlíocht Leanaí Éireann 

(Childminding Ireland) 

Barnardos 

Cornelius Collins 

An Chomhghuaillíocht um 

Chearta Leanaí 

Luath-Óige Éireann 

John Murray 

Miriam O’Regan 

An tÚdarás Náisiúnta 

Míchumais 

Comhairle Náisiúnta na 

dTuismitheoirí  

Rosie Moore 

Zoe Campbell 
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Freagróirí ar an Suirbhé Ar Líne 

 

Cineál % Líon 

Feighlí leanaí 57.17 267 

Tuismitheoir/Caomhnóir 36.62 171 

Gaol Eile 1.71 8 

Duine den Phobal 6.85 32 

Grúpa ionadaíoch nó ionadaí ceardchumainn 0.43 2 

Cleachtóir i seirbhís ionadbhunaithe 4.71 22 

Duine den Lucht Acadúil 1.93 9 

B’fhearr gan é a shonrú 1.71 8 

Eile (Sonraigh, le do thoil): 

Printíseach i gclub cúraim lae agus iarscoile  

Úinéir gníomhaireachta Aau Pair   

Comhairliúchán le feighlithe leanaí i gCill Dara arna 

éascú ag Coiste i gCúram Leanaí Chontae Chill Dara 

An Comhlacht Náisiúnta um Fheighlíocht Leanaí 

Tacaíocht d’fheighlithe leanaí 

Ag Oibriú i gComhar le Feighlíocht Leanaí Éireann 

 

2.38 11 
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Plaza Miesach, 50-58 Sráid Bhagóid Íochtarach,  

Baile Átha Cliath 2. D02 XW14  

Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower,  

Dublin 2. D02 XW14 

T +353 1 647 3000 
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