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CÉN FHÍS ATÁ AG AN

bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta 

um Fheighlíocht Leanaí?

Gur féidir le leanaí, teaghlaigh agus pobail na hÉireann leas a bhaint as 
na buntáistí a bhaineann le feighlíocht leanaí ar ardchaighdeán i 
dtimpeallacht atá bunaithe ar chaidrimh agus atá cosúil leis an mbaile. 
Go n-admhaítear an fhoghlaim saoil, leanúnachas cúraim agus an 
tsolúbthacht a sholáthraíonn feighlíocht leanaí ar ardchaighdeán, le 
tacaíocht ó chóras dearbhaithe cáilíochta iomchuí a fhorbairt a 
chosnaíonn agus a fheabhsaíonn an tsamhail seo de chúram leanaí atá 
seanbhunaithe agus a bhfuil meas uirthi.

Is í fís an Phlean Gníomhaíochta a chinntiú:

Réamhrá
Tá ról lárnach ag feighlithe leanaí maidir le luathfhoghlaim agus cúram agus cúram 
leanaí ar aois scoile araon a sholáthar in Éirinn. I gcás go leor leanaí in Éirinn, is é feighlí 
leanaí an príomhchúramóir atá acu mar aon lena dtuismitheoirí, agus go minic bíonn 
leanaí faoi chúram feighlí leanaí ina n-óige agus leantar ar aghaidh leis an gcúram seo 
nuair a bhíonn siad ag freastal ar scoil. Comhtháthaíonn feighlithe leanaí cúram a leanaí 
lena saol teaghlaigh féin agus tugann siad deis do leanaí taithí a fháil ar ghníomhaíochtaí 
laethúla a bheadh ag tarlú ina dteach féin. Bíonn ról seasmhach ag feighlí leanaí i saol 
linbh agus bíonn meas ar an bhfeighlí leanaí – beagnach cosúil leis an dara clann. 

Tá ardmheas ag go leor tuismitheoirí ar fheighlithe leanaí mar gheall ar an suíomh 
atá cosúil leis an mbaile, ar an gcaidreamh maith a mhaireann ar feadh i bhfad, ar an 
gcóimheas íseal idir daoine fásta agus leanaí agus ar an tsolúbthacht a thairgeann siad. 
Freastalaíonn feighlithe leanaí ar leanaí de gach aois agus bíonn sé seo ina bhuntáiste 
breise do thuismitheoirí toisc gur féidir aire a thabhairt do shiblíní le chéile.

D’fhorbair an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
(DCEDIY) Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fheighlíocht Leanaí a foilsíodh in 
Aibreán 2021. Tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta rochtain a fheabhsú, trí 
fheighlíocht leanaí, ar luathfhoghlaim agus cúram ar ardchaighdeán agus inacmhainne 
agus ar chúram leanaí ar aois scoile.

Cad é an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fheighlíocht Leanaí? 
Is conair é an Plean Gníomhaíochta atá le forbairt sna 8 mbliana amach romhainn ina leagtar 
amach céimeanna i dtreo rialála, tacaíochta agus fóirdheontais, do gach feighlí leanaí íoctha 
neamhghaolta. Beidh athrú agus tairbhí suntasacha i gceist leis an bPlean Gníomhaíochta 
d’fheighlithe leanaí, do leanaí agus do theaghlaigh a úsáideann a gcuid seirbhísí.

Cloíonn an Plean Gníomhaíochta leis na gealltanais seo a leanas:

 • Clár an Rialtais - chun roghanna a scrúdú chun rochtain ar fhóirdheontais 
d’fheighlithe leanaí neamhghaolta a luathú.

 • An Chéad 5 - clárú feighlithe leanaí íoctha, neamhghaolta atá incháilithe faoi 
láthair chun clárú le Tusla a chur chun cinn agus tacú leis agus rialúchán a leathnú 
agus feighlithe leanaí eile íoctha, neamhghaolta a chur san áireamh ar bhonn 
céimnithe thar shaolré na Straitéise.

Cad é aidhm an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Fheighlíocht Leanaí?
Aidhm an Phlean Gníomhaíochta breis aitheantais a sholáthar d’fheighlithe leanaí agus 
tacú leo ina gcuid oibre chun luathfhoghlaim agus cúram agus cúram leanaí ar aois 
scoile a sholáthar, agus ar an gcaoi sin tacú le forbairt leanaí agus torthaí foghlama 
agus cabhrú le teaghlaigh. Tá sé mar aidhm ag an bplean gníomhaíochta tacú le 
rogha tuismitheoirí agus infhaighteacht luathfhoghlama agus cúraim sholúbtha agus 
inacmhainne agus cúram leanaí ar aois scoile a mhéadú do thuismitheoirí atá ag obair.
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CÉN FHÍS ATÁ AG AN
bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta 

um Fheighlíocht Leanaí?

Gur féidir le leanaí, teaghlaigh agus pobail na hÉireann leas a bhaint as 
na buntáistí a bhaineann le feighlíocht leanaí ar ardchaighdeán i 
dtimpeallacht atá bunaithe ar chaidrimh agus atá cosúil leis an mbaile. 
Go n-admhaítear an fhoghlaim saoil, leanúnachas cúraim agus an 
tsolúbthacht a sholáthraíonn feighlíocht leanaí ar ardchaighdeán, le 
tacaíocht ó chóras dearbhaithe cáilíochta iomchuí a fhorbairt a 
chosnaíonn agus a fheabhsaíonn an tsamhail seo de chúram leanaí atá 
seanbhunaithe agus a bhfuil meas uirthi.

Is í fís an Phlean Gníomhaíochta a chinntiú:

Cé dó an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fheighlíocht Leanaí?
Tá an Plean Gníomhaíochta deartha chun tacú le gach feighlí leanaí íoctha, neamhghaolta, 
tuismitheoirí a úsáideann nó a bhfuil sé ar intinn acu seirbhís feighlíochta leanaí a úsáid, 
agus leanaí. Níl an Plean Gníomhaíochta dírithe ar bhuimí nó ar au pair a oibríonn i dteach 
an linbh, ar fostaithe de chuid thuismitheoirí an linbh iad.

Conas a rachaidh an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Fheighlíocht Leanaí chun leasa feighlithe leanaí?
Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta conair tacaíochta céim ar chéim do rialachán, 
tacaíocht agus fóirdheontais. Cuirfidh sé ar chumas feighlithe leanaí rochtain a fháil 
ar thacaíochtaí éagsúla chun cabhrú leo ceanglais rialála, cháilíochta agus oiliúna a 
chomhlíonadh. Beidh feighlithe leanaí in ann rochtain a fháil ar thacaíochtaí airgeadais 
agus ar dheiseanna oiliúna lena n-áirítear Ciste Foghlaimeoirí leathnaithe. Cuideoidh an 
Plean Gníomhaíochta le cáilíocht an tsoláthair a fheabhsú, tacú le torthaí leanaí, agus 
aitheantas agus tacaíocht níos fearr a sholáthar d’fheighlithe leanaí. Tabharfaidh sé deis 
do níos mó feighlithe leanaí páirt a ghlacadh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí agus 
cruthóidh sé dreasacht dhearfach d’fheighlithe leanaí clárú. Ligfidh sé seo, ar a uain, do 
thuismitheoirí rochtain a fháil ar fhóirdheontais nach raibh ar fáil dóibh roimhe seo.

Conas a rachfar i gcomhairle le feighlithe leanaí maidir le forbairtí 
amach anseo?
Chuir comhairliúchán le feighlithe leanaí bonn eolais faoi fhorbairt an Phlean 
Gníomhaíochta cheana féin. Leanfaidh feighlithe leanaí de bheith lárnach agus rachfar 
i gcomhairle leo a thuilleadh ag príomhchéimeanna trí bhealaí éagsúla mar líonraí 
feighlithe leanaí, fócasghrúpaí, comhairliúchán ar líne srl. Beidh sé tábhachtach go 
háirithe go léireofar dearcaí agus tuairimí feighlithe leanaí i bhforbairt rialachán 
agus próiseas cigireachta nua chun a chinntiú go bhfuil siad oiriúnach don bhaile 
agus don suíomh feighlíochta leanaí. Glacfaidh feighlithe leanaí páirt i roinnt Ghrúpa 
Comhairleach lena chinntiú go n-éistear le tuairimí feighlithe leanaí. 3
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Cad atá i gceist? 

Céim 1: Ullmhúchán 
(2-3 bliana)

Céim 2: Aistriú 
(3-5 bliana)

Céim 3: Feidhmiúchán 
iomlán ag tosú faoi 
2028
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 • Rialacháin nua 
a bhaineann go 
sonrach le feighlithe 
leanaí a dhréachtú

 • Tagann rialacháin 
nua a bhaineann go 
sonrach le feighlithe 
leanaí i bhfeidhm

 • Athbhreithniú 
ar na rialacháin 
a bhaineann go 
sonrach le feighlithe 
leanaí
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 • Cláir oiliúna a 
fhorbairt do 
fheighlithe leanaí, 
agus Clár Bunoiliúna 
a leathadh amach 

 • Clár Forbartha 
Cáilíochta ar fáil 
d’fheighlithe 
leanaí a bhfuil 
Clár Bunoiliúna 
críochnaithe acu

 • Clár Forbartha 
Cáilíochta 
críochnaithe do 
fheighlithe leanaí 
reatha

Ta
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de
án  • Scrúdaigh roghanna 

maidir le tacaíochtaí 
feighlithe leanaí 
trí struchtúir atá 
ann cheana agus 
roghanna nua

 • Tacaíochtaí cáilíochta 
d’fheighlithe leanaí 
a leathnú agus a 
fheabhsú

 • Soláthar tacaíochtaí 
cáilíochta ar 
bhonn cothrom 
d’fheighlithe 
leanaí agus do 
sholáthraithe 
ionadbhunaithe.
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 • Tacaigh le 
feighlithe leanaí a 
chomhlíonann na 
ceanglais rialála 
reatha le páirt a 
ghlacadh sa Scéim 
Náisiúnta Cúraim 
Leanaí

 • Scéim Náisiúnta 
Cúraim Leanaí a 
oscailt do gach 
feighlí leanaí a 
chomhlíonann 
riachtanais rialála 
nua, lena n-áirítear 
Clár Bunoiliúna.

 • An Scéim Náisiúnta 
Cúraim Leanaí ar 
oscailt do gach 
feighlí leanaí 
a leanann ag 
comhlíonadh na 
riachtanas rialála 
nua, lena n-áirítear 
Clár Forbartha 
Cáilíochta
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 • Straitéis 
comhairliúcháin 
agus cumarsáide a 
fhorbairt

 • Straitéis 
comhairliúcháin agus 
cumarsáide a chur i 
bhfeidhm

 • Leanúint le 
cur i bhfeidhm 
na straitéise 
comhairliúcháin 
agus cumarsáide
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Cad a dhéanfaidh mé anois?
Ní gá aon rud a dhéanamh faoi láthair. Déanfar cumarsáid le feighlithe leanaí ag 
príomhchéimeanna i gcur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta. Le haghaidh faisnéise 
cothrom le dáta, lean sinn ar facebook agus ar an leathanach gréasáin a thabharfar 
cothrom le dáta de réir mar a tharlaíonn forbairtí.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh faisnéise agus tacaíochta?
Coistí Áitiúla Cúraim Leanaí Cathrach/Contae

Feighlíocht Leanaí na hÉireann

Luath-Óige Éireann

Barnardos 

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí

An Gréasán Náisiúnta Óige

Gluais Téarmaí
An Chéad 5: Is straitéis uile-Rialtais é An Chéad 5 chun saol naíonán, leanaí óga agus 
a dteaghlaigh a fheabhsú. Is plean 10 mbliana é chun a chinntiú go mbíonn eispéiris 
luatha dhearfacha ag gach leanbh agus go bhfaighidh siad tús iontach ina saol.

Clár Bunoiliúna: Forbrófar Clár Bunoiliúna a bhaineann go sonrach le feighlithe 
leanaí. Cuirfear an Clár Bunoiliúna ar fáil i rith Chéim 1, agus beidh críochnú an chláir 
bhunoiliúna seo mar réamhriachtanas le clárú le Tusla. Beidh aitheantas d’eispéireas, 
scileanna agus réamhfhoghlaim an fheighlí leanaí mar chuid den mheasúnú ar an gClár 
Bunoiliúna.

Clár Forbartha Cáilíochta (QDP): Forbrófar Clár Forbartha Cáilíochta oiliúna agus 
meantóireachta a bhaineann go sonrach le feighlíocht leanaí mar bheart leantach ar 
an gClár Bunoiliúna, ag tairiscint bealach áitiúil, tacaithe d’fhorbairt ardchaighdeáin 
d’fheighlithe leanaí. Faoi 2028, beidh ar fheighlithe leanaí atá cláraithe le Tusla an 
QDP seo a chríochnú thar thréimhse blianta d’fhonn fanacht cláraithe le Tusla. Beidh 
aitheantas d’eispéireas, scileanna agus réamhfhoghlaim an fheighlí leanaí mar chuid 
den mheasúnú ar an gClár Forbartha Cáilíochta.

Le haghaidh faisnéise níos mionsonraithe a fháil is féidir féachaint ar an Plean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Fheighlíocht Leanaí (hipearnasctha leis an leathanach 
gréasáin).
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http://www.myccc.ie
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/
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