
Conair le haghaidh an Plean 
Gníomhaíochta a chur i bhfeidhm
Cuirfear na gníomhaíochtaí atá leagtha amach thíos i bhfeidhm thar trí 
chéim sna blianta amach romhainn

Céim 1 
Ullmhúchán 
Fad 2-3 bliana

Céim 2 
Aistriú 
Fad 3-5 bliana

Céim 3 
Feidhmiúchán iomlán ag 
tosú faoi 2028
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is  • Tuilleadh taighde 
agus anailís ar líon na 
bhfeighlithe leanaí ar 
dócha go mbeidh siad 
laistigh de raon feidhme 
an rialacháin.

 • Anailís ar an méadú 
is dóigh a bheidh ar 
chostais na Scéime 
Náisiúnta Cúraim Leanaí 
mar go mbeidh líon níos 
mó teaghlach ag baint 
tairbhe aisti.

 • Tuilleadh 
costmheastachán ar 
ghníomhartha Chéim 2 
agus 3.

 • Anailís ar Thionchar 
Rialála.
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 • Grúpa Comhairleach a 
bhunú ar Rialúchán agus 
Cigireacht.

 • Rialacháin a bhaineann 
go sonrach le feighlithe 
leanaí a dhréachtú, le 
comhairliúchán.

 • Córas cigireachta 
comhréireach agus 
oiriúnach a fhorbairt.

 • An tAcht um Chúram 
Leanaí 1991 a leasú.

 • Tacóidh CMDOnna, 
CCCanna agus NVCOnna 
le feighlithe leanaí atá 
incháilithe cheana féin 
clárú le Tusla.

 • Deireadh a chur leis an 
eisiamh dlíthiúil reatha 
ó rialachán feighlithe 
leanaí neamhghaolta.

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

 • Gníomhartha cumarsáide 
chun aird a tharraingt ar 
na rialacháin nua.

 • Athbhreithniú a 
dhéanamh ar na 
rialacháin a bhaineann 
go sonrach le feighlithe 
leanaí tar éis iad a chur i 
bhfeidhm i dtosach.
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 • Grúpa Comhairleach 
maidir le hOiliúint agus 
Tacaíochtaí a bhunú.

 • Clár Bunoiliúna agus Clár 
Forbartha Cáilíochta a 
fhorbairt.

 • Clár Bunoiliúna a rolladh 
amach.

 • Oiliúint cosanta leanaí 
agus garchabhrach a 
rolladh amach chuig 
feighlithe leanaí.

 • Clár Forbartha Cáilíochta 
a rolladh amach 
d’fheighlithe leanaí 
a bhfuil Bunoiliúint 
críochnaithe acu.

 • Leanúint ar aghaidh ag 
rolladh amach an Chláir 
Bhunoiliúna d’fheighlithe 
leanaí nua.

 • Leanúint le rolladh 
amach oiliúna 
cosanta leanaí agus 
garchabhrach.

 • Clár Forbartha 
Cáilíochta críochnaithe 
d’fheighlithe leanaí 
reatha.

 • Amlíne athbhreithnithe 
d’fheighlithe leanaí 
cláraithe chun an Clár 
Forbartha Cáilíochta a 
chríochnú.
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án  • Scrúdaigh roghanna le 
haghaidh tacaíochtaí 
feighlíocht leanaí trí 
struchtúir atá ann 
cheana féin agus 
roghanna nua, nasctha 
leis an Athbhreithniú ar 
an gCóras Oibriúcháin.

 • Roghanna taighde do 
leathadh líonraí áitiúla 
feighlithe leanaí le 
foireann.

 • Cuir tús le leathnú 
seirbhísí cigireachta 
atá sainoiriúnaithe 
d’fheighlithe leanaí.

 • Fairsingiú seirbhísí 
cigireachta chun freastal 
ar fheighlithe leanaí.

 • Fairsingiú agus athchóiriú 
tacaíochtaí cáilíochta 
d’fheighlithe leanaí.

 • Tús a chur ar bhonn 
píolótach agus céimnithe 
le líonraí áitiúla um 
fheighlíocht leanaí le 
foireann, ag brath ar 
thoradh an taighde atá á 
dhéanamh i gCéim 1.

 • Soláthar tacaíochtaí 
cáilíochta ar 
bhonn cothrom 
d’fheighlithe leanaí 
agus do sholáthraithe 
ionadbhunaithe.

 • Leathadh líonraí áitiúla 
feighlithe leanaí le 
foireann.
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maidir le Maoiniú 
agus Tacaíochtaí agus 
Airgeadais a bhunú.

 • Tacaigh le feighlithe 
leanaí a chomhlíonann na 
ceanglais rialála reatha le 
páirt a ghlacadh sa Scéim 
Náisiúnta Cúraim Leanaí.

 • Athbhreithniú ar 
thacaíochtaí airgeadais eile.

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

 • Athchóiriú céimnithe ar 
thacaíochtaí airgeadais 
eile.

 • An Scéim Náisiúnta 
Cúraim Leanaí ar oscailt 
do gach feighlí leanaí a 
leanann ag comhlíonadh 
na gceanglas rialála, 
lena n-áirítear an Clár 
Forbartha Cáilíochta.

 • Athchóiriú iomlán ar 
thacaíochtaí airgeadais 
eile.
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id  • Grúpa Comhairleach 
maidir le Comhairliúchán 
agus Cumarsáid a bhunú.

 • Straitéis comhairliúcháin 
agus cumarsáide.

 • Acmhainní eolais agus 
oiliúna a fhorbairt i ndáil le 
húsáid buimí agus au pair. 

 • Straitéis comhairliúcháin 
agus cumarsáide a chur i 
bhfeidhm.

 • Faisnéis agus acmhainní 
oiliúna a rolladh amach 
i ndáil le húsáid buimí 
agus au pair.

 • Leanúint le cur i 
bhfeidhm na straitéise 
comhairliúcháin agus 
cumarsáide.

 • Acmhainní eolais agus 
oiliúna a scaipeadh i 
ndáil le húsáid buimí 
agus au pair.

Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige


	_GoBack

